
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 14.01. 2021 r. 

PCEiK.MDK.4390.2.2021 

 

X REGIONALNY KONKURS RACHUNKOWOŚCI 
dla uczniów III klas Techników 

08 kwietnia 2021 r. 

 
 

ORGANIZATOR 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 
 

Autorka zadań konkursowych –  Anna Kocik – doradca metodyczny PCEiK ds. przedmiotów 

zawodowych 

  

I. CELE  

 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 

 

II. ADRESACI 

     Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich Technikum w zawodzie technik ekonomista  

     z  powiatu oleśnickiego, kluczborskiego, wrocławskiego.  

     Każda szkoła  zgłasza 3 osoby. 

 

III. TERMINARZ 

 termin zgłoszeń – 25. 03. 2021 r. 

 etap powiatowy – 08. 04.. 2021 r. 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

 

- środki trwałe 

- rozrachunki 

- obrót materiałowy 

- obrót towarowy 

- obrót wyrobami gotowymi 

- wynik finansowy 

 

V. ZASADY ORGANIZACYJNE 
 

1. Etap szkolny: 

Szkoły na zasadach własnych kwalifikują do etapu powiatowego 3 uczniów.  

Opiekun uczniów zgłasza uczestników na załączonej karcie zgłoszeniowej, przesyłając ją 

na adres: pceik@pceik.pl  do 25 marca 2021 r. wraz z niezbędnymi zgodami i oświadczeniami 

rodziców  zamieszczonymi w załącznikach ( uczestnicy pełnoletni zgody i oświadczenia 

podpisują sami). 

 

2. Etap powiatowy:  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

mailto:pceik@pceik.pl
http://www.pceik.pl/


Konkurs polega na pracy indywidualnej i składa się z 2 części 

I część – dekretacja  operacji  gospodarczych 

II część – quiz  „Rachunkowość nie musi być nudna” 

 

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

W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów komisja konkursowa 

przeprowadza dogrywkę - „quiz na bis”. 

 

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

           na stronie organizatora  (www.pceik.pl ) w ciągu dwóch dni od terminu przeprowadzenia    

           konkursu.  

 

VI. NAGRODY 
 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości uzyskanych  

            punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną   wręczone  

     w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

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

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym Centrum 

Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

  

VIII. ZAŁĄCZNIKI:  

 oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem na 

adres: pceik@pceik.pl) 

 zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: pceik@pceik.pl ) 

 karta zgłoszeniowa. 
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