
 

 

KARTA INFORMACYJNA KONKURSU 

„Najciekawsza praca elektroniczna”  

– siódma edycja 

 

 Jeśli chciałbyś zacząć lub ponownie przeżyć przepiękną przygodę  

z elektroniką, jeśli konstruujesz ciekawe układy elektroniczne, masz 

przemyślenia na temat elektroniki, chcesz zaskoczyć innych swoją 

pomysłowością - gorąco zachęcamy do zaprezentowania swoich umiejętności    

z  tej dziedziny w naszym konkursie. 

 

 Konkurs „Najciekawsza praca elektroniczna” siódma edycja - jest 

kolejnym przedsięwzięciem edukacyjnym adresowanym do uczniów szkół 

Miasta i Gminy Włocławek.  

  

Celem głównym konkursu jest samodzielne skonstruowanie 

urządzenia elektronicznego przydatnego w domu, warsztacie, samochodzie 

czy też dowolnej dziedzinie życia lub rozrywce. 

 

Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie będzie okazją do zdobycia 

kolejnego doświadczenia, wypróbowania swoich pomysłów, spotkania z innymi 

twórczymi osobami i miłośnikami elektroniki. 

 

 

 

 

 

 



 

I. Cele konkursu: 

 

1. Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia przy projektowaniu                          

i wykonaniu pracy. 

2. Kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy. 

3. Wyrabianie umiejętności obiektywnej oceny poziomu własnych umiejętności. 

4. Rozwijanie zasady „zdrowej rywalizacji” i wzbogacenie przeżyć 

emocjonalnych uczniów. 

 

II. Organizator konkursu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

we Włocławku; 

koordynator - mgr inż. Aneta Politańska – nauczyciel praktycznej nauki zawodu  

w  Centrum Kształcenia Praktycznego w CKZiU we Włocławku, ul. Ogniowa 2. 

 

III. Ewaluacja  

1. Cel ewaluacji:  ocena jakości konkursu oraz wspomaganie jego realizacji. 

 

2. Cele szczegółowe ewaluacji konkursu: 

 

 Zidentyfikowanie słabych i mocnych stron konkursu. 

 Doskonalenie realizacji konkursu poprzez uzyskane informacje zwrotne 

służących  do zwiększenia jego efektywności. 

 Określenie stopnia zgodności realizacji celów i rezultatów konkursu  

z  przyjętymi założeniami. 

 Ocena kreatywności uczniów i jakości wykonanych prac. 

 

3. Techniki i metody badawcze: 

 

 Bieżący monitoring nad realizacją całego konkursu, dzięki czemu na 

bieżąco dostarczane będą informacje użyteczne do prawidłowego 

zarządzania konkursem i realizacją zaplanowanych działań. 

 Ankiety ewaluacyjne. 

 

 



 

IV. Regulamin konkursu: 

 

              1.   01 lutego 2016 r. ogłoszenie konkursu  poprzez: 

                  - umieszczenie informacji o konkursie wraz z niniejszą kartą informacyjną i kartą 

                    zgłoszeniową na stronie internetowej CKZiU: www.ckziu.wloclawek.pl 

                   oraz tablicy ogłoszeń w CKP – Włocławek, ul. Ogniowa 2, 

                  - rozesłanie podstawowych informacji o konkursie pocztą elektroniczną  

                    bezpośrednio do szkół.   

   

              2.   02 lutego 2016 r. – 21 lutego 2016 r. - termin składania kart zgłoszeniowych                                   

w sekretariacie CKP w CKZiU – Włocławek, ul. Ogniowa 2 lub pocztą 

elektroniczną na adres: ckp@cdie-wloclawek.pl 

 

3. 21 marca 2016 r.  w CKP przy ul. Ogniowej 2 – osobista prezentacja prac 

     konkursowych przed powołaną komisją.  

 

              4.    31 marca 2016 r. uroczyste zakończenie konkursu: 

                -  ogłoszenie wyników, 

                -  wręczenie nagród, 

                -  słodki poczęstunek dla uczestników, 

                -  pokaz nagrodzonych prac na stronie internetowej CKZiU.  

 

              5. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego uczestnika na postanowienia 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

 

              6. Udział w konkursie jest  nieodpłatny. 

 

              7. Konkurs ma charakter jawny. Przystępując do konkursu należy złożyć formularz 

zgłoszeniowy będący załącznikiem karty informacyjnej konkursu. 

 

              8. Kryteria oceny prac konkursowych: twórczy charakter pracy, pomysłowość,  

jakość wykonania, stopień trudności, możliwość wykorzystania pomysłu. 

 



 

  9. Zachętą  do udziału we  wspólnej zabawie są atrakcyjne nagrody: główna, za drugie 

i trzecie miejsce oraz wyróżnienia. 

        

           10. Zgłoszone do konkursu prace za zgodą twórcy przechodzą na rzecz CKZiU                  

we Włocławku.  

 

 

 

V. Jury konkursowe 

 

      Skład jury konkursowego: 

- mgr Jacek Olszewski wicedyrektor - przewodniczący 

- mgr inż. Marcin Kwiatkowski   - członek, 

- inż. Krzysztof Rzęsiewicz  - członek. 

 

      Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Karta zgłoszeniowa do konkursu. 

 Ankieta ewaluacyjna. 

 Preliminarz kosztów. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Aneta Politańska 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Pieczęć placówki 

 
 
 
 
 
 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
KONKURS „NAJCIEKAWSZA PRACA ELETRONICZNA”  

– siódma edycja 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
w  CKZ i U we Włocławku, ul. Ogniowa 2, 87-800 Włocławek 

 
 
Nr zgłoszenia ………………………………. 

TEMAT PRACY  

 Imię i Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu i 
mieszkania 

 

Miejscowość, kod  

Telefon  komórkowy  

e -mail  

SZKOŁA 

Nazwa szkoły  

Klasa  

Zawód  

 
 
 
................................................. 

data 

 
 
 
.......................................................... 

podpis kandydata 

 
 
 
........................................................ 

podpis organizatora 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  przez CKZ i U na potrzeby związane   

z udziałem w konkursie 

 


