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VII REGIONALNY KONKURS RACHUNKOWOŚCI 

dla szkół ponadgimnazjalnych 

 

 

I.  Termin; 20 kwietnia 2017 r.godz.10:00 

 

II.  Miejsce konkursu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie w 

Oleśnicy 

 

III.  Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

IV.  Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

oleśnickiego, kluczborskiego, wrocławskiego. Każda szkoła ponadgimnazjalna zgłasza 3 osoby. 

 

V.  Cele konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości  

 zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z rachunkowości 

 motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie przedmiotów ekonomicznych 

 lepsze przygotowanie młodzieży do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy 

 

VI. Przebieg konkursu i organizacja konkursu: 

1. Konkurs  ma charakter pracy indywidualnej i składa się z 2 etapów 

a) etap I-dekretacja operacji gospodarczych w tabeli dekretacyjnej-45 min 

b) etap II –wykonanie zadania konkursowego na stanowisku komputerowym 

wyposażonym w program  Subiekt, Gratyfikant ,Rachmistrz-90 min 

2. Każda szkoła zgłasza 3 uczniów z opiekunem konkursu. Wypełnioną kartę zgłoszeniową 

należy przesłać do dnia 10 kwietnia 2017 r., przesyłając pocztą elektroniczną na adres: 

pceik@pceik.pl  

3. Prace sprawdzane są przez Powiatową Komisję Konkursową, a wyniki umieszczane 

zostaną na stronie organizatora w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia konkursu. 

V. Nagrody: 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. 

     o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

VI. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału  

w wyżej wspomnianym konkursie.  

3. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926  

z późn. zm.) 



VII. Zakres merytoryczny: 
- obrót pieniężny 

- rozrachunki 

- obrót materiałowy 

- elementy wyniku finansowego 

a) Ewidencja kosztów rodzajowych, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat 

nadzwyczajnych. 

b) Ewidencja przychodów (przychodów ze sprzedaży, pozostałych przychodów operacyjnych, 

przychodów finansowych ,zysków nadzwyczajnych). 

 

 

 

 

 

 


