REGULAMIN TURNIEJU TECHNICZNO-MOTORYZACYJNEGO
pod patronatem Starosty Tomaszowskiego
§ 1. Cele Turnieju
1. Pobudzanie uczniów do samodzielnego zdobywania, poszerzenia i aktualizowania
wiedzy oraz umiejętności (samokształcenia).
2. Stworzenie motywacji do podnoszenia poziomu nauczania w szkołach gimnazjalnych
oraz wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.
3. Upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu techniki w tym techniki samochodowej.
4. Zainspirowanie rywalizacji między szkołami gimnazjalnymi o miano technicznej szkoły
roku.
5. Propagowanie wiedzy z zakresu techniki.
6. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
§2. Tematyka Turnieju
1. Turniej obejmuje zagadnienia zawarte w podstawie programowej gimnazjum i treści
uzupełniające z techniki
2. Materiały uzupełniające turnieju można znaleźć na stronach internetowych dotyczących
technik wytwarzania, ogólnej budowy motoroweru i pojazdów samochodowych oraz
historii motoryzacji w Polsce i na świecie.
§3. Organizacja Turnieju
1. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny Turnieju z siedzibą w Tomaszowie
Lubelskim ul. Żwirki i Wigury 7, odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację
olimpiady, w skład którego wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława
Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim.
2. Komitet Organizacyjny Turnieju opracowuję zadania teoretyczne i praktyczne będące
przedmiotem kolejnych etapów turnieju.
3. W turnieju mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych.
4. Turniej jest trzystopniowy.
§4. Przebieg Turnieju
1. I etap turnieju odbywa się w szkołach gimnazjalnych i ma na celu wyłonienie najlepszych
uczniów którzy będą reprezentować szkołę w następnym etapie turnieju. Szkoła typuje
uczniów na podstawie wyników współzawodnictwa, zorganizowanego we własnym
zakresie. Może się to odbywać jako pisemny sprawdzian z wykorzystaniem testów
opracowanych przez organizatora lub w inny jednoznaczny sposób (np. na podstawie
wewnętrznego konkursu).
Dane dotyczące reprezentantów szkoły przesyłają organizatorom nie później niż na dwa
tygodnie przed ogłoszonym terminem II etapu. Dopuszcza się zgłoszenie do 3 uczniów
reprezentujących jedną szkołę.

2. II etap turnieju (testowy sprawdzian wiedzy teoretycznej) odbywają się w siedzibie
Zespole Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Biorą w nim
udział uczniowie wyłonieni w I etapie.
Do III (ostatniego) etapu przechodzi 10 uczniów-finalistów, którzy uzyskają największą
liczbę punktów ze sprawdzianu testowanego. W razie uzyskania przez dwóch lub większą
liczbę uczniów sklasyfikowanych w pierwszej dziesiątce jednakowej liczby punktów, do
III etapu zostaje zaklasyfikowana odpowiednio większa liczba uczniów.
3. III etap (praktyczny) odbywa się w tym samym dniu, również na terenie Zespołu Szkół
Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego i polega na wykonaniu zadań praktycznych z zakresu:
- rozpoznawania
samochodowych

(identyfikacji)

części,

zespołów

motorowerów,

pojazdów

- rozpoznawania prostych narzędzi do obsługi i naprawy,
- wykonania prostych pomiarów warsztatowych suwmiarką, multimetrem (miernikiem
uniwersalnym),
- opisywania i charakteryzowania cech konstrukcyjnych zespołów pojazdów
mechanicznych.
4. Zwycięzcami (laureatami) turnieju zostaje 3 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę
punktów po zsumowaniu wyników II i III etapu turnieju.
5. Tytuł „Technicznej Szkoły Roku ” otrzymuje ta szkoła, której dwaj uczniowie zdobędą
w sumie największą łączną liczbę punktów z II III etapu- pod warunkiem, że przynajmniej
jeden z uczniów przejdzie do III etapu.
6. Planowany terminarz etapów turnieju w 2017 roku:
I etap

-

II i III etap -

do 10 lutego.
17lutego.
§ 5. Nagrody

1. Trzej uczniowie –Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody indywidualne.
2. Wszyscy uczniowie-Finaliści otrzymują listy gratulacyjne oraz upominki
organizatorów.
3. Zwycięska szkoła otrzymuje puchar z tytułem „Technicznej Szkoły Roku”

od

§ 6. Przepisy końcowe
1. Uczniowie zakwalifikowani do udziały w II i III etapie są zwalniani z zajęć szkolnych na
czas niezbędny do udziału w turnieju.
2. Do miejsca organizacji II i III etapu turnieju uczniowie oraz opiekunowie merytoryczni
przyjeżdżają na własny koszt.
3. Informacje dotyczące turnieju zamieszczone są na stronie internetowej organizatora:
www.zs4.pl, tel. 08466459015

