Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach
UNIWERSYTET
JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Regulamin
Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości
dla szkół ponadgimnazjalnych
organizowanego przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach
i
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
§1
Cele Konkursu
Celami Konkursu są:
a) rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu rachunkowości wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych;
b) wyłonienie i docenienie uczniów utalentowanych, posiadających wiedzę w zakresie
rachunkowości i zainteresowanych jej pogłębianiem;
c) motywowanie i docenienie pracy nauczycieli rachunkowości;
d) zachęcenie do kształcenia na studiach, w tym prowadzonych przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz w ramach certyfikacji zawodu księgowego przez
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce;
e) promocja zawodów w dziedzinie rachunkowości.
§2
Zasięg Konkursu
Konkursem są objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego.
§3
Kierownictwo Konkursu
1. Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje Komitet Organizacyjny (zwany dalej

Organizatorem) wyłoniony spośród pracowników i zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2. Zakres czynności Organizatora obejmuje w szczególności: organizację Konkursu, promowanie
Konkursu, organizowanie finansowania nagród w Konkursie.
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§4
Siedziba Konkursu
1. Siedzibą Konkursu jest siedziba Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w
Kielcach ul. Zagnańska 84a; 25-528 Kielce
2. Obsługę Konkursu zapewnia Biuro Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w
Kielcach.
§5
Tryb przekazywania informacji o Konkursie
1. Informacje o zakresie i terminie odbywania się Konkursu będą przekazywane pisemnie
szkołom bezpośrednio przez Organizatora Konkursu nie później niż 1 miesiąc przed terminem
I etapu Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie szkoły będą zgłaszały w formie i terminie określonych przez
Organizatora
3. Szkoły przekażą Organizatorowi listę uczniów biorących udział w Konkursie oraz nazwisko
wskazanego do kontaktów nauczyciela - opiekuna.
4. Formularz zgłoszenia szkoły u uczniów stanowi załącznik 1 do Regulaminu.
§6
Przebieg Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów.
2. I etap przeprowadzają wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, które zgłosiły swój udział w
Konkursie w terminie ustalonym przez Organizatora.
3. I etap polegał będzie na rozwiązaniu zadania i teście wyboru.
4. Liczba uczestników konkursu w I etapie nie jest ograniczona.
5. Szkoły zapewniają właściwe warunki dla przeprowadzenia Konkursu, w tym lokalowe,
czasowe, zachowania anonimowości prac, zapewnienia nadzoru nad właściwym przebiegiem
konkursu.
6. Anonimowość prac zachowana jest przez umieszczenie danych uczestnika na kartce i
zamknięcie ich w kopercie oraz naklejenie na kopertę i pracę odpowiedniego numeru. Kartki i
koperty do I etapu Konkursu dostarczy Organizator wraz z zadaniami konkursowymi.
7. Formularze zadań konkursowych będą dostarczone przez Organizatora w zaklejonej kopercie
na adres szkoły z oznaczeniem nazwiska nauczyciela wskazanego w zgłoszeniu.
8. Otwarcie kopert zawierających formularze zadań konkursowych nastąpi w obecności
wszystkich uczestników i osób nadzorujących I etap Konkursu.
9. Uczestnicy wypełniają prace konkursowe czytelnie i trwale zgodnie ze wskazówkami w nich
zawartymi.
10. Rozwiązane prace konkursowe I etapu wraz z zaklejonymi kopertami zawierającymi dane
uczestników, a także informacją o osobach zgłoszonych, które nie wzięły udziału w Konkursie,
szkoły przekażą najpóźniej w ciągu 10 dni od daty I etapu Konkursu na adres siedziby
Konkursu. Prace nie dostarczone w terminie nie będą sprawdzane, a uczestnicy zostaną
wykluczeni.
11. Do udziału w II etapie Konkursu (finał) zakwalifikowanych zostanie:
a) 2 uczniów z każdej szkoły, wyłonionych z I etapu, którzy uzyskali najwyższe liczby
punktów w I etapie spośród uczniów danej szkoły.
b) 10 uczniów z najwyższą liczbą punktów, którzy nie zostali zakwalifikowani do II etapu
Konkursu (finału) w sposób określony pod lit. a
c) Dopuszcza się większą liczbę uczniów przyjętych do II etapu w sytuacji uzyskania
jednakowej liczby punktów przez uczniów na miejscach premiowanych do II etapu.”
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12. II etap Konkursu przeprowadza Organizator w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach według zasad obowiązujących w etapie I, w terminie wyznaczonym przez
Organizatora. Informacje o terminie Organizator przekaże wraz z wynikami I etapu.
13. Rozwiązane prace konkursowe II etapu wraz z kopertami, uczestnicy przekazują
Organizatorowi, a ten Zespołowi Oceniającemu Prace Konkursowe.
§7
Opracowanie i ocena prac konkursowych
1. Zadania konkursowe do I i II etapu Konkursu opracowuje Komisja Konkursowa powołana
przez Organizatora.
2. Zadania zatwierdzane są przez Organizatora.
3. Oceny prac konkursowych z I i II etapu Konkursu dokonuje Zespół Oceniający Prace
Konkursowe powołany przez Organizatora, spośród osób wskazanych przez Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach. Po dokonaniu oceny prac Zespół opracuje zestawienie wyników.
§8
Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrody
1. Wyniki II etapu Konkursu będą ogłoszone dniu konkursu po jego zakończeniu, poprzez

2.

odczytanie nazwisk i imion laureatów Konkursu, którymi zostaną 3 –ej najlepsi uczestnicy II etapu
Konkursu.
Organizator wręczy laureatom dyplomy, zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia oraz
przewidziane nagrody

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień
4. Organizator ogłosi zakończenie Konkursu.
§9
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób Organizatorzy mogą odstąpić od
przeprowadzenia Konkursu.
2. Szkoła zgłoszona do konkursu obowiązana jest do zgromadzenia oświadczeń w zakresie
wyrażenia zgody przez ucznia (lub prawnego opiekuna w przypadku uczniów niepełnoletnich)
na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb związanych ze
Świętokrzyskim Konkursem Wiedzy z Rachunkowości - zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
3. Brak wyrażenia zgody o której mowa w ust. 2 skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa
ucznia w Konkursie.
4. Formularz oświadczenia, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik 2 do Regulaminu.
5. Wszystkie informacje o Konkursie, będą niezwłocznie umieszczane na stronie internetowej
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.
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Załącznik 1 do Regulaminu
Formularz zgłoszenia szkoły w konkursie

1.

Wyrażam zgodę na udział (nazwa i adres szkoły)………………………………………………….
w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych

organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach i
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2.

LP

3.

Lista zgłoszonych uczniów:

Nazwisko

Imię

Osoba odpowiedzialna za nadzór nad przebiegiem
konkursu)………………………………………………………

Klasa

I

etapu

Konkursu

(opiekun

………………………………….
Data i podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 2 do Regulaminu

Oświadczenie ucznia
zgłoszonego od udziału
w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości
dla szkół ponadgimnazjalnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla potrzeb
związanych ze Świętokrzyskim Konkursem Wiedzy z Rachunkowości - zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

..............................................
Data i podpis osoby składającej oświadczenie
(pełnoletni uczeń lub opiekun prawny)
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