
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ EKONOMISTĄ 

 

 

§ 1 

Organizator 

Organizatorem konkursu I Ty  możesz zostać Ekonomistą! [zwanego dalej Konkursem]  jest Zespół 

Szkół Administracyjno- Ekonomicznych w Gdyni. 

 

 

§ 2 

Cele 

Głównym celem Konkursu jest propagowanie wiedzy o społeczeństwie, podstawach ekonomicznych  

i zarządzania, wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych.  Przybliżenie treści i zagadnień 

związanych z zawodem  ekonomisty i księgowego, którego naukę uczniowie mogą rozpocząć w 

Zespole Szkół Administracyjno- Ekonomicznych po ukończeniu szkoły podstawowej.  

 

 

§ 3 

Uczestnicy 

1.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych klas ósmych. 

2.W Konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczniów z jednej szkoły. 

3.Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie  

i nieodpłatne wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika przez Zespół Szkół Administracyjno-

Ekonomicznych w Gdyni, dla celów postępowania kwalifikacyjnego, promocyjnych, dokumentowania 

przebiegu Konkursu, a także na publikowanie sprawozdań z przebiegu i wyników zawodów 

poszczególnych etapów.  



§ 4 

Komisja Konkursowa 

Całokształtem prac związanych z konkursem kieruje powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Administracyjno- Ekonomicznych Komisja Konkursowa wyłoniona spośród pracowników szkoły. 

Komisja Konkursowa pełni jednocześnie funkcję Jury Konkursu. 

 

§ 5 

Siedziba Konkursu 

Konkurs odbędzie się w budynku Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych  

w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 194. 

§ 6 

Przebieg Konkursu 

Konkurs ma formułę dwuetapową:  

a) etap I -  w formie testu online, który odbędzie się w macierzystych szkołach uczestników konkursu;  

b) etap II - w formie testu pisemnego, który zostanie przeprowadzony stacjonarnie  

21 kwietnia 2023 roku w budynku Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych w Gdyni. 

 

§ 7 

Harmonogram Konkursu 

1.Zgłoszenia udziału szkoły do Konkursu wraz z podaniem danych Uczestników  

etapu I należy dokonać do dnia 31.03.2023 r. za pomocą kwestionariuszy stanowiących załączniki 1  

i 2 do niniejszego Regulaminu. 

2.Etap I odbędzie się dnia 12.04.2023 r. o godz. 9:00. w formie online,  

w macierzystych szkołach Uczestników.  

3.Ogłoszenie wyników I etapu i klasyfikacji do etapu II nastąpi do dnia 14.04.2023r. Wyniki zostaną 

przekazane drogą elektroniczną Koordynatorom szkolnym. 

4.Etap II odbędzie się dnia 21.04.2023 r. Rejestracja Uczestników rozpocznie się  

o godz. 9.30 w budynku Zespołu Szkół Administracyjno- Ekonomicznych, otwarcie Konkursu nastąpi 

o godz. 10.00.  

5.Po zakończeniu etapu II rozpocznie się część nieoficjalna Konkursu – Uczestnicy  wraz z 

Koordynatorami szkolnymi wezmą udział w Dniach Otwartych Zespołu Szkół Administracyjno- 

Ekonomicznych. Wezmą udział w przygotowanych atrakcjach szkoły, zwiedzą budynek. W tym 

czasie Jury Konkursu sprawdzi prace konkursowe. 

6.Ogłoszenie listy laureatów Konkursu i wręczenie nagród  odbędzie się po części nieoficjalnej ok 

12.30. 

 

 



§ 8 

Organizacja etapu I 

1.Zgłoszenia udziału szkoły i jej uczniów w Konkursie dokonuje Koordynator szkolny, drogą 

elektroniczną na adres: krystyna.trypler-klusek@zsae.gdynia.pl w terminie do dnia 31.03.2023 r.  

2.Koordynatorem szkolnym może być nauczyciel, który zostanie powołany przez Dyrektora szkoły. 

Koordynator szkolny przeprowadza w szkole zwyczajową akcję informacyjną, propaguje konkurs  

i przyjmuje zgłoszenia uczniów, a także nadzoruje przygotowania Uczestników do Konkursu. 

3.Koordynator sporządza zbiorcze zestawienie Uczestników konkursu w druku załącznika nr 1  

do niniejszego regulaminu na podstawie zgłoszeń indywidualnych (załącznik nr 2 do regulaminu). 

Warunkiem koniecznym do udziału w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Uczestników (załącznik 2 do regulaminu). Uczniowie niepełnoletni – zgodę na przetwarzanie danych 

podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Zgłoszenia uczniów (załącznik 1) wraz z podpisanymi zgodami 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2 w ilości odpowiadającej liczbie Uczestników), muszą 

być przesłane w formie skanu dokumentów na adres mailowy:  

krystyna.trypler-klusek@zsae.gdynia.pl terminie do dnia 31.03.2023 r.  

4.Etap I przeprowadzony zostanie w formie testu online jednokrotnego wyboru. Warunki do jego 

przeprowadzenia stwarza szkoła we własnym zakresie. Koordynator szkolny na czas trwania 

pierwszego etapu ma za zadanie zorganizować dla Uczestników stanowisko komputerowe z dostępem 

do internetu.  

5.Koordynator szkolny z wyprzedzeniem otrzyma link do testu online, który powinien zostać 

udostępniony Uczestnikom.  

6.Test rozpocznie się dnia 12.04.2023 r. o godz. 9.00 i zakończy o godz. 10.00. Koordynator szkolny 

ma za zadanie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu, nadzorować czas trwania i 

przypominać Uczestnikom o konieczności przesłania odpowiedzi przez zakończeniem testu. 

7.Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzyma 1 punkt.  

8.Do etapu II przechodzą maksymalnie 3 Uczestnicy z jednej szkoły, którzy uzyskali najwyższą liczbę 

punktów. 

9.W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników, decyduje czas przesłania 

odpowiedzi.  

10.O wynikach I etapu i zakwalifikowanych do II etapu, Koordynator szkolny zostanie powiadomiony 

drogą elektroniczną w terminie do dnia 14.04.2023 r. 

 

§ 9 

Organizacja etapu II  – finał 

1.Etap II Konkursu odbędzie się dnia 21.04.2022 r. w budynku Zespołu Szkół Administracyjno- 

Ekonomicznych w Gdyni.  

2.Laureaci etapu I przyjeżdżają do siedziby Konkursu pod opieką Koordynatora szkolnego na własny 

koszt. 

3.Etap II przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego jednokrotnego wyboru. Uczestnik 

Konkursu będzie miał 60 minut na wypełnienie testu. Za każdą prawidłową odpowiedź Uczestnik 

otrzyma 1 punkt. 
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§ 10 

Ogłoszenie wyników 

1.Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień, nastąpi natychmiast po sprawdzeniu prac 

konkursowych przez Jury Konkursu ok 12.30. 

2.W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów w etapie II przez Uczestników  

o wyłonieniu zwycięzcy zdecyduje dogrywka. Uczniowie wylosują z przygotowanej przez Jury 

Konkursu puli pytań po jednym pytaniu otwartym. Udzielona odpowiedź zadecyduje o wyłonieniu 

zwycięzcy.  

 

§ 11 

Nagrody i wyróżnienia 

1.Laureaci Konkursu za zajęcie I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. 

2.Wszyscy Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 

 

 

§ 12 

Zakres tematyczny i literatura 

1.Pytania testowe zostaną przygotowane przez Komisję Konkursową na podstawie literatury oraz w 

odniesieniu do aktualnej sytuacji w Polsce i na świecie. 

2.Zakres pojęciowy i literatura zalecana w ramach przygotowania do Konkursu: 

ZAKRES POJĘCIOWY:  ekonomia, mikroekonomia, makroekonomia, koszt alternatywny, popyt, 

podaż, determinanty popytu i  podaży, równowaga rynkowa, gospodarka rynkowa, rodzaje 

przedsiębiorstw, oszczędności i inwestycje, bezrobocie, inflacja, pieniądz, bank centralny, banki 

komercyjne, rynek pracy, komunikacja werbalna i niewerbalna,  negocjacje, podstawy prawa pracy, 

prawo konsumenta, podatki, organizacje międzynarodowe, podstawy demokracji, Unia Europejska, 

Prawa Człowieka, Konstytucja jako najważniejszy akt prawny, system partyjny, człowiek- istota 

społeczna 

LITERATURA:    

1. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przeznaczone do nauczania  

o społeczeństwie. 

2. W. M. Orłowski, Ekonomia dla ciekawych, wyd. Rebis 

3. B. Janiszewski, Ekonomia. To, o czym dorośli ci nie mówią. Bo często sami nie wiedzą, wyd. 

Publicat 

4. P. Mason, M. Gordon, Pieniądze nie rosną na drzewach. Wszystko o zarządzaniu swoimi 

pieniędzmi, wyd. Debit 

5. A. Garbolińska, Rozmowy z użyciem głowy, czyli ekonomia dla dzieci,  

wyd. Novae Res 



§ 13 

Postanowienia końcowe 

1.Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania danych personalnych Uczestników Konkursu. 

3.Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zdyskwalifikowania  

z udziału w Konkursie Uczestnika postępującego nieuczciwie w trakcie testu lub nieprzestrzegającego 

postanowień Regulaminu. 

4.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  

w Regulaminie. 

5.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyduje Komisja Konkursowa. 

6.Organizator oświadcza, iż dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w 

celu wyłonienia zwycięscy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych uczestnik konkursu oraz 

reprezentowana przez niego szkoła wyrażają zgodę na ich opublikowanie na stronie internetowej 

Uczelni. 

 

 

Osobą udzielającą szczegółowych informacji na temat Konkursu jest:  

Sekretarz konkursu: 

Krystyna Trypler- Kłusek, tel. 535 880 996, 

e-mail: krystyna.trypler-klusek@zsae.gdynia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Administracyjno- Ekonomicznych w Gdyni. Administrator 

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (email: iod.edukacja@gdynia.pl ). Zasady przetwarzania danych osobowych zawarto 

na stronie http://www.zsae.gdynia.pl/strona.php?id=57 
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