
REGULAMIN KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA” 

 Podstawami prawnymi do organizacji konkursu są: 

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493 z późn. zm.). 

I. ORGANIZATORZY  

Organizator: 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu, 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, 

Politechniki Bydgoskiej. 

II. ADRESAT KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół rolniczych. 

III. CELE KONKURSU 

1. Umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów 

prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii 

Zwierząt (Politechniki Bydgoskiej) za pośrednictwem tytułu laureata. 

2. Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębianie 

wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania 

w szkołach rolniczych. 

3. Ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi. 

4. Umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi jako 

podstawowej zasady nauczania. 

 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 

Produkcja zwierzęca: 

✓ Anatomia i fizjologia zwierząt, 

✓ Paszoznawstwo i gospodarka paszowa, 

✓ Rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich, 

✓ Żywienie zwierząt gospodarskich. 

Produkcja roślinna: 

✓ Wymagania klimatyczno- glebowe  roślin uprawnych, 

✓ Agrotechnika 

✓ Zbiór i przechowywanie plonów. 



V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizacja konkursu 

• Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach. Za przebieg poszczególnych etapów 

konkursu odpowiedzialne są komisje. 

• Eliminacje przeprowadzają: Szkolne Komisje Konkursowe i Główna Komisja 

Konkursowa. 

• Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły, która zgłosiła swój udział 

w konkursie. 

 

2. Przebieg konkursu 

Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach.: 

• Etap I – szkolny (przeprowadza Szkoła i wyłania 3 uczestników według własnych 

kryteriów)  

• Etap II – Obejmuje rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru  z dwóch bloków 

tematycznych: Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna.  

• Etap III – prezentacja multimedialna, do której obrony zaproszeni zostaną laureaci 

wyłonieni podczas testu. (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej 

konkursu po zakończeniu II etapu ) / w przypadku zdalnej formy Konkursu Główna 

Komisja Konkursowa podejmie decyzję co do formy przebiegu III etapu.  

 

3. Miejsce przeprowadzenia konkursu 

• I Etap – w szkołach przystępujących do Konkursu/on-line przy użyciu poczty 

elektronicznej i platform edukacyjnych, 

• II Etap – w Zespole Szkół CKR w Starym Brześciu 

• III Etap – Politechnika Bydgoska / on-line zgodnie z wytycznymi podanymi przez 

Główną Komisję Konkursową.. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie: do 20 listopada  2022 r. 

2. I etap – szkolny: październik  2022 r. 

3. II etap:   7 grudnia 2022 r. 

4. III etap: kwiecień 2023 r. 

 

 

VII. KOMITET GŁÓWNY KONKURSU 

W skład Komitetu Głównego wchodzą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół średnich, 

przedstawiciele instytucji i towarzystw. 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

Wyniki II etapu podane będą do wiadomości uczestników na stronie internetowej organizatora w 

dniu jego przeprowadzenia, niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego. 



IX. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU  

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu dokonuje się tylko drogą e-mail kontakt@starybrzesc.pl w 

terminie do 20 listopada 2022 r. 

2. Pełna lista zgłoszonych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora: 

www.starybrzesc.pl, do dnia 30 listopada 2022 r. 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy dotyczący rozstrzygnięcia konkursu 

i opracowuje komunikat o jego wynikach. 

2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych 

osobowych. 

3. Siedziba konkursu Komisji Konkursowej. 

 

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego  

Stary Brześć 14, 87-880 Brześć Kujawski 

542521225,  kontakt@starybrzesc.pl  

 

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej 

ul. Bernardyńska 6/8, 85-029 Bydgoszcz 

http://wrib.pbs.edu.pl/  

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej 

ul. Mazowiecka 28, 85-084 Bydgoszcz 

http://whibz.pbs.edu.pl/ 

 

XI. FORMULARZE – stanowią załącznik do regulaminu konkursu 

 Regulamin, harmonogram konkursu oraz wzór zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, protokół 

eliminacji szkolnych, zgłoszenie uczniów/ucznia rezerwowego do II etapu znajdują się na stronie 

internetowej organizatora www.starybrzesc.pl  

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg KONKURSU INDEKS DLA ROLNIKA 

z ramienia organizatora, do których można kierować pytania są: 

1. Karolina Łukaszewska 722312186 

2. Irena Szarecka-Zawidzka  697761231 
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Załącznik nr 1 

 

Zgłoszenie szkoły do Konkursu Indeks dla Rolnika 

 

Nazwa szkoły : 

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

……………………………………………………………………………………. 

Adres Szkoły : 

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

…………………………………………………………………………………..... 

Telefon i e-mail szkoły : 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko opiekuna oraz adres e-mail : 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Imiona i nazwiska uczniów oraz adresy e-mail : 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

............................................................. 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


