
Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

W dniu  22  kwietnia  2021 roku  Okręgowy Inspektorat  Pracy  w Kielcach  przeprowadził  w  formie  online  etap
regionalny konkursu wiedzy Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy” w roku szkolnym
2020/2021. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie  regionalnym konkursu  uczestniczyło  31  uczniów reprezentujących  16  szkół  z  terenu  województwa
świętokrzyskiego, a w etapie szkolnym 184 uczniów. W etapie regionalnym uczniowie rozwiązywali test wiedzy
składający się z 35 pytań, w tym 23 to pytania z jednokrotnymi odpowiedziami, a 12 z wielokrotnymi odpowiedziami.
Uczestnik testu mógł uzyskać maksymalnie 47 punktów. W wyniku oceny testu średnia punktacja wyniosła  34,4 pkt,
co świadczy o wysokim poziomie wiedzy uczestników etapu regionalnego konkursu.

Konkurs nadzorowała Komisja Konkursowa powołana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach spośród
organizatorów i instytucji współpracujących, w składzie:

Tomasz Barański –  nadinspektor  pracy OIP Kielce - przewodniczący Komisji,●

Ewa Pietraszek – przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach - członek Komisji,●

Maciej Klesyk – przedstawiciel WSEPiNM w Kielcach - członek Komisji,●

Paweł Ruciński  -  młodszy specjalista OIP Kielce - członek Komisji,●

Stanisław Golmento – główny specjalista OIP Kielce - członek Komisji.●

Komisja oceniła 31 testów wiedzy rozwiązanych w czasie 12 minut, w formie online na platformie Microsoft Teams i
ustaliła następującą kolejność:

I miejsce: Amelia Wosik z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie, która uzyskała 45 pkt,
II miejsce: Damian Pawlicki z Zespołu Szkół nr 2 w Opatowie,  który uzyskał 45 pkt,
III miejsce: Mateusz Pocheć z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach, który uzyskał 45 pkt.

O kolejności laureatów zadecydował najkrótszy czas rozwiązania testu wiedzy.

Komisja konkursowa ponadto zdecydowała o przyznaniu wyróżnień dla 3 osób, które uzyskały od 40 do 44 punktów
z testu, są to:

Nikola Kasiak z Zespołu Szkół Rolniczych  w Cudzynowicach, która uzyskała 44 pkt,●

Martyna Karcz z Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim, która uzyskała 42 pkt,  ●

Martyna Bentkowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie, która uzyskała 42 pkt.●

Komisja Konkursowa potwierdza, iż do etapu centralnego konkursu „Poznaj swoje prawa
w pracy” w Warszawie zakwalifikowały się osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca.

Dla laureatów oraz uczniów wyróżnionych na etapie regionalnym konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i
dyplomy.  Dla  pozostałych  uczestników  przewidziano  okolicznościowe  dyplomy  za  udział  w  konkursie,  a
opiekunowie uczniów otrzymają podziękowania, które zostaną przekazane do szkół.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji i Nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa
świętokrzyskiego, zaangażowanych w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura
bezpieczeństwa” oraz przygotowujących uczniów do konkursu. Szczególne podziękowania kierujemy dla Pana
Mariusza  Ziętarskiego  -  nauczyciela  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Staszowie  za  pomoc  techniczną  w
przygotowaniu ustawień testu wiedzy.

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.


