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Opracował: Przewodniczący Komisji konkursowej SIMP Oddz. w Legnicy 

REGULAMIN KONKURSU DLA ABSOLWENTÓW ŚREDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

„TECHNIK ABSOLWENT 2022” 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy regulamin wykorzystujący wieloletnie doświadczenia Oddziału SIMP w Bielsku-Białej, określa ogólne 

zasady Konkursu, jego przebieg oraz tryb rozstrzygnięcia XVI edycji - odnoszącej się do roku szkolnego 2021/2022. 

2. Cel Konkursu 

Celem konkursu „Technik Absolwent” jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w 

środowisku szkolnym, w środowisku technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie. 

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z 

wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi 

formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu 

jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia. 

 

3. Adresaci Konkursu 

Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i 

pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych. 

4. Ilość zgłaszanych uczniów – absolwentów 
Zainteresowane szkoły mogą zgłosić maksymalnie trzech najlepszych uczniów-absolwentów ostatnich klas 

z każdej specjalności wymienionej w pkt. 7.1 regulaminu. 

 

5. Szczeble kwalifikacji 

Konkurs jest podzielony na etapy.  

 Etap I – organizowany w regionie przez Zarząd SIMP Oddz. w Legnicy 

 Etap II – organizowany na terenie kraju przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie  

 Nagroda specjalna: Dyplom oraz Puchar Prezesa SIMP Oddz. Legnica ufundowane dla  

NAJLEPSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W ROKU 2022 

 

6. Komisje Konkursowe 

6.1. Dla Etapu I 

Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd SIMP Oddz. w Legnicy powinna składać się, z co najmniej 

z trzech osób. W skład komisji wchodzą przedstawiciele kadry pedagogicznej, Zarządu Oddz. SIMP oraz 

Sekcji/Towarzystwa NT SIMP. Spośród jej członków, wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji. 

6.2. Dla Etapu II 

Powołana przez Zarząd Główny SIMP Główna Komisja Konkursowa, składa się z co najmniej dziewięciu osób, 

głównie z oddziałów SIMP, posiadających największy dorobek we współpracy z ponadpodstawowymi szkołami 

zawodowymi, w tym z Bielska-Białej, Rzeszowa, Olsztyna, Warszawy, Szczecina, Starachowic i Sieradza. Spośród jej 

członków wybiera się przewodniczącego i sekretarza Komisji. 

W przypadku ufundowania nagrody specjalnej, fundatorowi lub jego przedstawicielowi przysługuje prawo udziału 

w pracach Komisji w zakresie kwalifikacji prac z tej dziedziny, której dotyczy fundowana nagroda. 

 

7. Zgłaszanie kandydatów do Konkursu 
7.1. Do konkursu przyjmowane są kandydatury absolwentów szkół branży mechanicznej, mechaniki precyzyjnej, 

motoryzacyjnej oraz branż pokrewnych np. elektroenergetycznej, elektroniczno-mechatronicznej i 

teleinformatycznej. 

7.2. Nominowanie absolwenta do konkursu „Technik Absolwent Roku” w szkołach zawodowych może się odbywać 

przez: nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców, dyrektorów szkół, samorząd uczniowski. 

7.3. Karta zgłoszenia do konkursu, wypełniona w szkole, winna być podpisana przez absolwenta, wychowawcę i 

dyrektora szkoły. Karta zgłoszenia do konkursu jest samooceną absolwenta i winna być wypełniona czytelnie 

według kryteriów podanych szczegółowo w karcie zgłoszenia. 
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7.4. Karty zgłoszenia wraz z kopią dyplomu ukończenia szkoły oraz kopią świadectw egzaminów zewnętrznych 

maturalnych i zawodowych, dyplomów z konkursów, olimpiad, turniejów itp. jest kompletem dokumentów do 

weryfikacji danych dla Komisji Konkursowej SIMP.  

8. Organizacja Konkursu 
8.1 Karty Zgłoszeń wg załączonego wzoru wraz z kopią: 

8.1.1.    dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia uczniów z całego okresu nauczania, 

8.1.2. dyplomów, zaświadczeń potwierdzających udział w olimpiadach, konkursach, 

8.1.3. zaświadczeń potwierdzających dodatkowe umiejętności, udział w kursach zawodowych, 

8.1.4. wyników egzaminów zewnętrznych maturalnych, 

8.1.5. wyników egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 

Wskazane w pkt. 8.1.1. - 8.1.3. kopie dokumentów wraz z kartą zgłoszenia absolwenta Szkoła przesyła 

w terminie do 30.06.2022 r. w wersji elektronicznej na adres legnica@simp.pl lub w wersji papierowej 

przesyła na n/w adres: 

 

SIMP Oddział w Legnicy 

ul. Złotoryjska 87 

59-220 Legnica 

 

8.2. Wskazane w pkt. 8.1.4. i 8.1.5. wyniki egzaminów zewnętrznych maturalnych i potwierdzających kwalifikacje 

zawodowe powinny być dostarczone do Oddziału SIMP na w/w adres w terminie do 30.09.2022 r. (ocena 

absolwenta dokonywana jest przez Komisję Konkursową SIMP). 

8.3. Komisja Konkursowa Oddziału SIMP dokonuje analizy punktowej kart zgłoszeń i ustala wstępną kolejność z 

pierwszego etapu w terminie do dnia 10.07.2022 r., a następnie ostateczne zatwierdzenie wyników powinno 

odbyć się w terminie do dnia 10.10.2022 r. 

8.4. Wręczenie nagród regionalnych na poziomie oddziałów pozostawia się w gestii Oddz. SIMP, które mogą we 

własnym zakresie zorganizować stosowną uroczystość w siedzibie Oddziału, uczelni wyższej lub wybranej 

szkole. 

Przy tej okazji laureatom konkursu można wręczać, zgodnie ze Statutem SIMP legitymacje członkowskie 

Stowarzyszenia. 

8.5. Oddziały SIMP w terminie do dnia 30.10.2022 r. winny przesłać do Biura ZG SIMP w Warszawie kopię 

wytypowanych dokumentów, które będą oceniane przez Główną Komisję Konkursową przy Zarządzie 

Głównym SIMP w Warszawie.  

8.6. Główna Komisja Konkursowa składająca się doświadczonych inżynierów i nauczycieli przedmiotów 

zawodowych dokona analizy przesłanych dokumentów i ostatecznie wyłoni najlepszych absolwentów w skali 

kraju, tj.:  

 SUPER TECHNIK ABSOLWENT 2022 

 TECHNIK ABSOLWENT 2022 - I miejsce  

 TECHNIK ABSOLWENT 2022 - II miejsce 

 TECHNIK ABSOLWENT 2022 - III miejsce 

 Wyróżnienia 

 Listy gratulacyjne dla szkół i nauczycieli 

8.7. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.simp.pl. 

Wręczenie dyplomów i nagród dla SUPER TECHNIKA ABSOLWENTA 2022 oraz laureatów I miejsc, 

odbędzie się w siedzibie Zarządu Głównego SIMP w końcu listopada 2022 r. Wręczenie dyplomów dla 

TECHNIKA ABSOLWENTA 2022 (laureatów II i III miejsc oraz wyróżnionych) odbędzie się we właściwych 

terenowo Oddziałach SIMP. 

 
Regulamin niniejszego  Konkursu został zatwierdzony przez Zarząd Główny SIMP na posiedzeniu w dniu  23 lutego 2011 

roku (z późniejszymi korektami i uzupełnieniami, wniesionymi w kolejnych edycjach Konkursu) 

 

http://www.simp.pl/


 

 

KONKURS „TECHNIK ABSOLWENT 2022” 
 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 
 

I ETAP – termin zgłoszenia do 30.06.2022 r. 
 

Nazwa Szkoły: ………………………………………………………………………………………………........................................ 

Adres i telefon szkoły: ……………………………………………………………………………………..................................…… 

………………………………………....................................................................................................................… 

Nazwisko i imię absolwenta: ……………………………………………………………………………….................................... 

Data urodzenia absolwenta: ………………………………………………………………………………….................................. 

Adres zamieszkania: ............................................................................................................................ 

Nr telefonu absolwenta: ……………………………………E-mail: ……………………………...........................………… 

L.p. Treść 

Uzyskane punkty 

Uwagi Samoocena 

szkoły 
Komisja 

SIMP 

1 2 3 4 5 
1. Średnia z ocen na świadectwie ukończenia szkoły   ocena średnia x 3,0 
2. Średnia ocen na świadectwie z przedmiotów zawodowych   ocena średnia x 5,0 
3. Konkursy wojewódzkie, regionalne, olimpiady zawodowe - 

rejonowe 

  
( x za każdy konkurs) 

a) I miejsce – laureat   Wpisać 4,0 
b) II  miejsce – laureat   Wpisać 3,0 
c) III miejsce – laureat     Wpisać 2,0 
d) wyróżnienie – finalista   Wpisać 1,0 

4. Konkursy ogólnopolskie, olimpiady zawodowe – 

regionalne, wojewódzkie 

  
( x za każdy konkurs) 

a) I miejsce – laureat   Wpisać 6,0 
b) II  miejsce – laureat   Wpisać 5,0 
c) III miejsce – laureat     Wpisać 4,0 
d) wyróżnienie – finalista   Wpisać 3,0 

e) udział w olimpiadzie   Wpisać 1,0 
5. Olimpiady zawodowe ze strony CKE – krajowe   ( x za każdy konkurs) 

a) I miejsce – laureat   Wpisać 8,0 
b) II  miejsce – laureat   Wpisać 7,0 

c) III miejsce – laureat     Wpisać 6,0 

d) wyróżnienie – finalista   Wpisać 5,0 

e) udział   Wpisać 4,0 

6. 
Konkursy z zakresu wiedzy i umiejętności 

ogólnokształcących, w tym  za wszystkie konkursy 

sportowo - artystyczne max 3 pkt. 

  ( x za każdy  konkurs ) 
wpisać 3,0 - kraj - laureat, finalista 

wpisać 2,0 -  woj. - laureat, finalista 

wpisać 1,0 - powiat- laureat, finalista 

(udział 50% punktów) 

7. Kursy zawodowe ogólnokształcące  

(pogłębiające, rozszerzające wiedzę) 

  2 pkt – kurs rozszerzający 

1 pkt - kurs podstawowy 

8. 

Egzamin  maturalny – świadectwo dojrzałości 

(max 500: 100=5 „ocena x 3 współczynnik = 15pkt) 
X  

(+ za dodatkowe egzaminy) 

-rozszerzony – 3 pkt powyżej 75% 

-rozszerzony – 2 pkt mniej niż 75% 

-rozszerzony – 1 pkt  mniej niż 

50%, co najmniej 30% 

9.  Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje 

zawodowe 

3 kwalifikacje (max 600:3=200:5= 40 pkt.) 

2 kwalifikacje (max 400:2=200:5=40 pkt.) 

X   

10 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 1pkt    

11. RAZEM ilość punktów 
  

 

 
 



 

 

 
 
 
Do karty zgłoszenia należy załączyć tylko kserokopie: świadectwa ukończenia technikum, świadectwa dojrzałości, dyplomu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dyplomy z konkursów, olimpiad i innych osiągnięć zawodowych. 
Oświadczenia szkolne bez kserokopii dyplomów nie będą uwzględnione. 
Kartę wypełnić czytelnie pismem ręcznym lub komputerowym.  
 
                                                                                                                                      Data zgłoszenia:…………………………… 
 
 
 Podpis absolwenta Podpis wychowawcy Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 
 

 ……………………… ………….………………. ……………..…………….. 

 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 14a, 00-050 Warszawa, moich danych osobowych zawartych  

w zgłoszeniu w celach związanych z udziałem w konkursie.  

 

             ……………………………………………… 

        Data i podpis absolwenta 
 
 
 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 

14a, 00-050 Warszawa, tel. 22 8271768, adres e-mail: simp@simp.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z 

organizacją konkursu oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu prawo do 

wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na wskazany powyżej adres s iedziby 

administratora danych lub adres email. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez 

okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu a także przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w konkursie.     
 

 


