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Oleśnica, 09.01.2020 r. 

 

 

REGULAMIN  

X REGIONALNEGO KONKURSU RACHUNKOWOŚCI 
 

AUTORKA ZADAŃ KONKURSOWYCH: 

Pani Anna Kocik   

- nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśnicy, 

- doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego w PCEiK w Oleśnicy 

 

 

 

I. Termin; 6 kwietnia 2020 r.godz.10:00 

 

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

 

III. Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

IV. Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich Technikum w zawodzie technik 

ekonomista z  powiatu oleśnickiego, kluczborskiego, wrocławskiego. Każda szkoła 

ponadgimnazjalna zgłasza 3 osoby. 

 

V. Cele konkursu: 

1. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości.  

2. Zachęcanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z rachunkowości. 

3. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie przedmiotów ekonomicznych. 

4. 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 II części. 

a) I część – dekretacja  operacji  gospodarczych 

b) II część-quiz „Rachunkowość nie musi być nudna”  

2. Punkty zdobyte przez uczestników w I oraz II części konkursu są sumowane. 

3. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów - komisja konkursowa 

przeprowadza dogrywkę „quiz na bis”. 

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

przesłać do dnia 25 marca 2020 r., przesyłając pocztą elektroniczną na adres: pceik@pceik.pl  

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

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

 

VII.    Zakres merytoryczny: 

1. Środki trwałe. 

2. Rozrachunki. 

3. Obrót materiałowy. 

4. Obrót towarów. 

5. Obrót wyrobami gotowymi. 

6. Wynik finansowy. 



 

VII. Nagrody 

 
Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r. o godz. 10.00     

w Sali Widowiskowej MOKiS podczas Gali PCEiK 2020 

 

VIII. 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 konkursie.  

3. W załączniku  

- karta zgłoszeniowa 

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

 

 

 

 

 

 

 


