Regulamin „Konkursu z Rachunkowości Akademia Księgowego”
§1
Postanowienia ogólne
1. Podstawą prawną do organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 w sprawie organizacji i sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125)
2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie zasad zawartych w
wymienionym Rozporządzeniu i dotyczy wyłącznie przedmiotu niniejszego konkursu.
§2
Cele konkursu
1. popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw
2. zachęcenie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z rachunkowości , poprzez
posługiwanie się programami finansowo – księgowymi
3. motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie przedmiotów ekonomicznych
4. lepsze przygotowanie młodzieży do sprostania wymaganiom współczesnego rynku pracy
§3
Podstawowe informacje organizacyjne
1. Organizatorami konkursu są:
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu
2. Organizatorzy mogą dopraszać do przedsięwzięcia partnerów organizacyjnych, patronów,
patronów medialnych, internetowych oraz sponsorów.
3. Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie województwa wielkopolskiego
i trwa od 01 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012r.
4. Informacje o konkursie publikowane są na stronie internetowej: www.zsepoznan.pl w
zakładce Akademia Księgowego
5. Organizator nie pokrywa kosztów podróży zawodników i ich opiekunów
6. Organizatorzy powołują Komitet Konkursu, który składa się z Przewodniczącego oraz trzech
członków
7. Organizatorzy powołują Komisję Rewizyjną, złożoną z 4 członków, w równej liczbie
reprezentującej obydwu organizatorów,
8. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania uczestników konkursu.
§4
Uczestnicy konkursu, tematyka konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się
egzaminem maturalnym, kształcących w zawodzie technik ekonomista. Uczestnictwo w
konkursie jest dobrowolne.
2. Tematyka konkursu jest zgodna z podstawą programową w zawodzie technik ekonomista oraz
z obowiązującym programem nauczania w tym zawodzie dla przedmiotu rachunkowość,
pracownia ekonomiczna, ekonomika a także ze standardami egzaminacyjnymi dla tego
zawodu.
3. Uczestnik konkursu winien dodatkowo posiadać umiejętność obsługi programu REWIZOR
oraz SUBIEKT z pakietu INSERT.
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§5
Przebieg konkursu
1. Konkurs jest dwustopniowy:
a.
eliminacje szkolne
b.
eliminacje międzyszkolne- wojewódzkie - odbywające się w Poznaniu - test i zadanie
praktyczne
c.
etap finałowy – zadanie do wykonania w w/w programach pakietu INSERT
4. Poziom trudności konkursu zwiększa się wraz z każdym etapem eliminacji.
5. Testy i zadania opracowują przedstawiciele organizatorów.
§6
Zasady zgłaszania szkoły do konkursu
1. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez nadesłanie, w wyznaczonym terminie, pocztą
elektroniczną oraz faksem wypełnionej karty zgłoszeniowej, opatrzonej podpisem dyrektora
szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu.
2. Karta zgłoszeniowa jest przesyłana do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie
oraz jest dostępna jest na stronie www.zsepoznan.pl w zakładce Akademia Księgowego
3. Wraz z zaproszeniem do udziału w konkursie szkoły otrzymują także szczegółowy terminarz
konkursu. Terminarz jest także dostępny na stronie www.zsepoznan.pl w zakładce Akademia
Księgowego.
§7
Eliminacje szkolne
1. Eliminacje szkole odbywają się równocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach w
wyznaczonym terminie
2. Eliminacje przeprowadza w szkole trzyosobowa Komisja Szkolna powołana przez dyrektora
szkoły.
3. Komisja Szkolna wyłania spośród swoich członków przewodniczącego, odpowiedzialnego za
kontakty z organizatorem konkursu oraz za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu
4. Rejestracja odbywa się wg terminarza ustalonego na daną edycję, przesłanego do szkół wraz z
zaproszeniem do udziału w konkursie oraz podanego na stronie internetowej
www.zsepoznan.pl w zakładce Akademia Księgowego
5. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu wiedzy.
6. Organizator konkursu przekazuje zgłoszonym szkołom drogą elektroniczną test na etap
szkolny, który powiela jeden z członków Szkolnej Komisji, w odpowiedniej liczbie
egzemplarzy dla uczestników, z zachowaniem tajności testu.
7. Test składa się z 50 pytań jednokrotnego wyboru.
8. Na rozwiązanie testu przeznacza się 90 minut.
9. Szczegółowe zasady przeprowadzania etapu szkolnego oraz punktacji i oceny testu przez
Komisję Szkolną reguluje instrukcja załączona do testu
10. Komisja Szkolna sporządza protokół z etapu szkolnego wg otrzymanego wzoru.
Wydrukowany, podstemplowany i podpisany protokół wraz z kartami odpowiedzi wszystkich
zawodników wysyłany jest przez Komisję Szkolną na adres i w terminie wskazanym w
instrukcji dołączonej do testu.
11. Do kolejnego etapu przechodzi łącznie 70 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów
spośród wszystkich osób piszących test w szkołach zgłoszonych do konkursu.
12. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników etapu szkolnego o
zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu decyduje liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie
zadań najwyżej punktowanych.
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13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany limitu miejsc dla uczestników zakwalifikowanych
do etapu międzyszkolnego, w przypadku, gdyby zapis w§ 7 punkcie 13 spowodował
wyłonienie większej niż założona liczby uczestników z jednakową liczbą punktów
§8
Eliminacje międzyszkolne -wojewódzkie
1. Eliminacje międzyszkolne - wojewódzkie odbywają się w siedzibie jednego z organizatorów
konkursu.
2. Eliminacje te polegają na:
a. rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych
b. rozwiązaniu zadania obejmującego dekretację załączonych dokumentów księgowych
3. Etap wojewódzki konkursu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komitet
Konkursu może zdyskwalifikować zawodnika na skutek stwierdzenia niesamodzielnej pracy.
4. Na rozwiązanie testu oraz zadania z tego etapu eliminacji przeznacza się łącznie 2 godziny
zegarowe.
5. Szczegółowe zasady przeprowadzania tego etapu eliminacji oraz punktacji reguluje instrukcja
dołączona do testu oraz zadania praktycznego
6. Po sprawdzeniu testu oraz zadania Komitet Konkursu podaje do publicznej wiadomości
alfabetyczną listę 15 zawodników z najwyższą liczbą punktów, którzy kwalifikują się do etapu
finałowego oraz zawiadamia pocztą elektroniczną o tym fakcie szkoły biorące udział w tym
etapie eliminacji.
7. W przypadku równej liczby punktów u zawodników, o zakwalifikowaniu do etapu finałowego
decyduje większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie zadania praktycznego,
obejmującego dekretację.
8. W przypadku otrzymania równej liczby punktów przez więcej niż 15 osób, Komitet Konkursu
zastrzega sobie prawo do zmiany limitu miejsc w tym etapie.
§9
Etap finałowy eliminacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etap finałowy polega na rozwiązaniu zadania obejmującego sporządzenie dokumentów
księgowych oraz ich ewidencję w wymienionych wcześniej programach z pakietu INSERT.
Etap finałowy eliminacji wojewódzkich odbywa się w sali komputerowej wyposażonej w
oprogramowanie firmy INSERT.
Na rozwiązanie zadania z tego etapu eliminacji przeznacza się trzy godziny zegarowe.
Szczegółowe zasady przeprowadzania etapu finałowego eliminacji wojewódzkich oraz
punktacji reguluje instrukcja dołączona do zadania.
Zwycięzcami eliminacji finałowych zostaje trzech zawodników, którzy zdobyli największą
liczbę punktów w etapie eliminacji międzyszkolnych - wojewódzkich
W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez większą liczbę zawodników, o
zwycięstwie decyduje łączna liczba punktów uzyskanych z etapu eliminacji międzyszkolnych
wojewódzkich, w dalszej kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadania
praktycznego z etapu międzyszkolnego wojewódzkiego.
W przypadku dalszego braku możliwości wyłonienia 3 najlepszych zawodników, o
zwycięstwie decyduje liczba punktów zdobyta w eliminacjach szkolnych, a w dalszej
kolejności liczba punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań trudniejszych w tym teście.

7. Komitet Konkursu, w terminie czternastu dni od dnia etapu finałowego, przesyła Komisjom
Szkolnym pisemne potwierdzenie dotyczące miejsc zajętych przez uczniów w tym etapie.
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8. Lista zwycięzców Konkursu, z podaniem nazwisk nauczycieli prowadzących i nazwą szkoły,
publikowana jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski
9. Od decyzji Komitetu Konkursu dotyczącej wyników konkursu przysługuje zawodnikom
możliwość odwołania do Komisji Rewizyjnej w ciągu trzech dni od daty publicznego
ogłoszenia wyników.
§ 10
Nagrody
1. Finaliści wraz z opiekunami zapraszani są na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród do siedziby jednego z organizatorów.
2.
Uczestnicy etapu finałowego otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski, Poznań
IKEA -Business Service Center Sp. z o .o
Wydawnictwo eMPi2, Poznań
Biuro Rachunkowo Księgowe
3. Szkoła, z której pochodzi zwycięzca konkursu, otrzymuje nagrodę rzeczową ufundowaną
przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski
4. Nauczyciele uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymują drobne upominki oraz
dyplomy.
5. Nauczyciele pozostałych uczniów otrzymują dyplomy.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego sposobu przyznania nagród.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym
regulaminie przed rozpoczęciem etapu szkolnego konkursu.
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