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REGULAMIN OLIMPIADY BUDOWLANEJ 

„BUDUJ Z  PASJĄ” 

 

Informacje wstępne 

 

1. Regulamin przygotowany został zgodnie z: 

1.1.  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

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

1.2. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2020 r., 

poz. 1036, 

2. Podstawowym źródłem finansowania kosztów są środki pozyskane od Sponsorów.  Organizator 

wnosi wkład własny w postaci doświadczenia w realizacji Olimpiady i posiadanych zasobów 

rzeczowych. Środki pozyskiwane od sponsorów w trakcie realizacji olimpiady służą pokryciu 

kosztów pobytu uczniów na zawodach, pokryciu kosztów imprez towarzyszących i nagród.  

3. Ilekroć w Regulaminie pojawia się określenie Stowarzyszenie, to na względzie trzeba mieć 

Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu, powołane przez przedstawicieli szkół 

prowadzących kształcenie budowlane w Polsce. 

4. Ilekroć w Regulaminie pojawia się określenie Komitet Główny, to na względzie trzeba mieć 

Komitet Główny Olimpiady powołany zgodnie z Uchwałą Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej. 

5. Ilekroć w Regulaminie pojawia się określenie szkoła/szkoły, to na względzie mieć trzeba 

szkołę/szkoły, których przedstawiciele są członkami Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej lub 

szkołę/szkoły niezrzeszone, które zadeklarowały udział w Olimpiadzie Budowlanej Buduj z Pasją. 

6. Ilekroć w Regulaminie pojawia się określenie Olimpiada, to na względzie mieć trzeba Olimpiadę 

Budowlaną Buduj z Pasją.  

7. Ilekroć w Regulaminie pojawia się określenie Sponsor, to na względzie mieć trzeba osobę 

fizyczną lub osobę prawną podejmującą się współpracy ze Stowarzyszeniem i współfinansującą 

Olimpiadę.  
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Cele i zakres tematyczny Olimpiady. 

1. Celem Olimpiady jest:  

a. Podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej uczniów szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe w branży budowlanej w Polsce. 

b. Doskonalenie umiejętności praktycznych i kształtowanie umiejętności zawodowych. 

c. Rozwijanie umiejętności samodoskonalenia młodzieży. 

d. Przygotowanie młodzieży do świadomego planowania edukacji i rozwoju zawodowego. 

e. Rozwijanie wiedzy na temat najnowszych technologii stosowanych w budownictwie. 

f. Rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy zespołowej. 

g. Wprowadzenie elementów zdrowej rywalizacji. 

h. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. 

i. Doskonalenie form i metod pracy nauczycieli z uczniami. 

 

2. Zakres tematyczny Olimpiady obejmuje: 

a. Wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych. 

b. Umiejętności praktyczne z wybranych w danym roku, w porozumieniu ze sponsorami, 

kwalifikacjach budowlanych, poszerzone o elementy z pozostałych kwalifikacji budowlanych 

w zakresie technologii wykonywania robót budowlanych. 

 

3. Olimpiada ma charakter przedmiotowy – obejmuje i poszerza treści podstawy programowej 

przedmiotów budowlanych, zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji w sprawie podstaw 

programowych kształcenia w zawodach.  

 

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator 

§ 1.  Prawa i obowiązki Organizatora 

1.1.  Organizatorem olimpiady jest Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej z siedzibą w Wieluniu.  

Współorganizatorami mogą być szkoły i firmy budowlane oraz instytucje i organizacje działające 

na rzecz budownictwa. 

                Informacje teleadresowe organizatora do obsługi Olimpiady: 

Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej  
Komitet Główny Olimpiady „Buduj z Pasją” 

98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 32 

tel. (43) 843 35 56, e-mail: seb@zs1.wielun.pl  

www.seb.edu.pl  
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1.2.  Zadaniem Organizatora jest:  

a) powoływanie Komitetu Głównego kolejnej edycji na pierwszym posiedzeniu Zarządu po 

finale ogólnopolskim. 

b) zatwierdzanie Regulaminu Olimpiady przygotowanego przez Komitet Główny, 

c) prowadzenie rozliczeń finansowych Olimpiady,  

d) reprezentowanie Olimpiady na zewnątrz, 

e) wspieranie Komitetu Głównego w organizacji olimpiady, 

f) popularyzowanie i upowszechnianie Olimpiady, 
g) rozstrzyganie sporów i prowadzenie arbitrażu w sprawach, w których stroną jest 

Komitet Główny, 

h) nadzór nad pracami Komitetu Głównego. 

 

1.3. Organizator ma prawo:  

a) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi, 

 

1.4. Organizator ma obowiązek:  

a) informowania o terminach poszczególnych etapów olimpiady oraz umożliwienia 

wszystkim zainteresowanym uczniom wzięcia udziału w zawodach. 

 

§ 2.  Struktura organizacyjna olimpiady  

 Olimpiada zorganizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim: 

a. Etap szkolny 

b. Etap okręgowy 

c. Finał centralny (ogólnopolski) 

 

2.1. Struktura organizacyjna Olimpiady jest rozproszona. Nad przebiegiem Olimpiady czuwają: 

a. na terenie szkoły -  Komitety Szkolne; 

b. na terenie okręgu - Komitety Okręgowe; 

c. na Finale centralnym – Komitet Główny. 

Nad wszystkimi pracami czuwa Komitet Główny, któremu podlega 7 Komitetów 

Okręgowych, to jest:  

1. Okręg mazowiecki, siedziba:  Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka F. Bielińskiego 

w Górze Kalwarii 

Okręg obejmuje: województwo mazowieckie, podlaskie i część kujawsko- pomorskiego 

2. Okręg wielkopolski, siedziba: Zespół Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu 
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Okręg obejmuje: województwo wielkopolskie, lubuskie oraz część kujawsko- pomorskiego  

3. Okręg śląski, siedziba: Zespół Szkół Budowlano- Ceramicznych w Gliwicach 

Okręg obejmuje: województwo śląskie , dolnośląskie oraz część płd.- zach. Opolskiego 

4. Okręg lubelski, siedziba: Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Lublinie 

Okręg obejmuje: województwo lubelskie 

5. Okręg sandomierski, siedziba: Zespół szkół Technicznych I Ogólnokształcących 

w Sandomierzu/Zespół Szkół Budowlanych nr 3 im. gen. W. Sikorskiego w Tarnobrzegu 

Okręg obejmuje: województwo podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie 

6. Okręg łódzki, siedziba: Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu 

Okręg obejmuje: województwo łódzkie oraz część woj. opolskiego i wielkopolskiego 

7. Okręg pomorski, siedziba: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego 

w Gdańsku 

Okręg obejmuje: województwo pomorskie, zachodnio- pomorskie, warmińsko- mazurskie 

oraz część  kujawsko- pomorskiego 

 

2.2.  Komitet Główny odpowiada za organizację i poziom merytoryczny Olimpiady.  

2.2.1. W skład Komitetu wchodzą nauczyciele przedmiotów zawodowych z zakresu 

budownictwa szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu powołani na dany rok szkolny 

przez Zarząd Stowarzyszenia oraz przedstawiciele Sponsorów. 

2.2.2. Komitet Główny do 30 września każdego roku przygotowuje i podaje do wiadomości 

publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia terminy 

zawodów drugiego i trzeciego stopnia, wiodący w danym roku zakres materiału 

i informację o firmach sponsorujących zawody.  

2.2.3. Komitet Główny powołuje Komitety Okręgowe, które czuwają nad przebiegiem 

Olimpiady w okręgach. 

2.2.4. Komitet Główny opracowuje tematy zawodów drugiego i trzeciego stopnia 

i przekazuje je Komitetom Okręgowym przeprowadzającym zawody w sposób 

uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia zawodów. 

2.2.5. Po przeprowadzeniu drugiego etapu dokumentację przygotowują Komisje Okręgowe.  

2.2.6. Za całość dokumentacji po finale odpowiedzialny jest Komitet Główny.  

2.2.7. Komitet Główny ma prawo do: 

a. Anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia 

zawodów w razie ujawnienia istotnych, naruszających regulamin Olimpiady 

nieprawidłowości; 

b. Wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących Regulamin Olimpiady 

na wniosek Komitetów Okręgowych, a na szczeblu trzecim na wniosek zespołu 

oceniającego; 

c. Prowadzenia współpracy ze Stowarzyszeniem i Komitetami Okręgowymi na 

zasadach wyznaczonych przez niniejszy regulamin; 
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d. Rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady 

i jej uczestników; 

2.2.8. W skład Komitetu Głównego wchodzą przedstawiciele Komitetów Okręgowych   

i przedstawiciele firm/instytucji sponsorujących Olimpiadę.   

2.2.9.  Przedstawicieli sponsorów typuje Zarząd Stowarzyszenia.  

2.2.10. Spośród  członków Komitetu Głównego powołuje się przewodniczącego, zastępcę 

i sekretarza. 

2.2.11. Przewodniczący powołuje zespół oceniający finał centralny w składzie co najmniej 

trzech osób, po przeprowadzeniu etapów okręgowych.  

 

 

2.3. Komitety Okręgowe organizują i przeprowadzają zawody II stopnia.  

2.3.1. Powołane zostają przez organizatora etapu okręgowego spośród przedstawicieli 

szkół biorących udział w Olimpiadzie oraz sponsorów, oddzielnie na etap 

teoretyczny i etap praktyczny. 

2.3.2. W skład Komisji wchodzą co najmniej 3 osoby.  

2.3.3. Zadaniem Komisji jest:  nadzór przebiegu etapu, sporządzanie dokumentacji 

Olimpiady, która zostaje przekazana do Komitetu Głównego.  

 

2.4. Komisje szkolne  organizują i przeprowadzają zawody I stopnia. 

2.4.1. Komisje szkolne powołuje Dyrektor szkoły na okres jednej edycji Olimpiady lub 

dłuższy. 

2.4.2. Komisje Szkolne składają się z przewodniczącego i członków powoływanych 

spośród nauczycieli przedmiotów budowlanych lub zajęć praktycznych. 

2.4.3.  Komisja Szkolna przeprowadza akcję informacyjną w formie zwyczajowo 

przyjętej w szkole mającą na celu zachęcenie uczniów do udziału w Olimpiadzie. 

2.4.4. Główne zadania Komisji Szkolnych: 

a) zgłoszenie do 15 października każdego roku do Komisji Regionalnej (właściwej 

dla regionu) udziału szkoły w etapie  okręgowym, 

b) przygotowanie tematów zawodów szkolnych skorelowanych z podstawą 

programową oraz tematyką i poziomem Olimpiady, 

c) przeprowadzenie zawodów szkolnych i wyłonienie ich zwycięzców, 

d) odebranie od uczestników oświadczeń, o których jest mowa w § 3 pkt.3.4.d. 

i archiwizacja prac zawodów szkolnych do zakończenia bieżącej edycji 

Olimpiady. 
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Rozdział II – Organizacja olimpiady 

§ 3.  Uczestnicy olimpiady  

3.1.  Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół Technikum i Branżowej Szkoły I i II stopnia 

kształcących w zawodach budowlanych na terenie Polski, absolwentów gimnazjum i szkół 

podstawowych. 

3.2. W latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 w Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie klas 

dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych. 

3.3. Do etapu regionalnego dopuszczona zostaje jedna dwuosobowa reprezentacja placówki 

oświatowej.  

3.4.  Zasady udziału w Olimpiadzie: 

a. Uczeń, chcący wziąć udział  w Olimpiadzie, powinien zgłosić swój zamiar komisji szkolnej, 

która zbiera zgłoszenia i przeprowadza etap szkolny. 

b. Wyłonioną w trakcie etapu szkolnego reprezentację placówki zgłasza w formie pisemnej 

dyrektor do Komitetu regionalnego Olimpiady w wyznaczonym terminie. 

c. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Olimpiady i jej harmonogramu na 

poszczególnych etapach, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

d. Aby wziąć udział w Olimpiadzie uczestnik powinien przystąpić do zawodów w szkole, do 

której uczęszcza i pisemnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem Olimpiady oraz 

z przepisami w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). 

e. Uczestnik ma obowiązek godnie reprezentować swoją szkołę, okręg. 

f. Uczestnik ma prawo do  zgłaszania uwag Komitetowi Głównemu i uzyskania pełnej 

informacji na temat przebiegu Olimpiady.  

 

§.4. Organizacja zawodów 

 
Olimpiadę organizuje się jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim, w których 

wymagany jest od uczestników określony zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności:  
 

1. Etap pierwszy – szkolny przeprowadza się według zasad określonych przez poszczególne szkoły 

w terminie do 30 listopada każdego roku. 
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1.1. W zawodach I stopnia (szkolnych) Olimpiady, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy 

i umiejętności wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki 

przedmiotów zawodowych. 

1.2. sposób przeprowadzenia Olimpiady, zasady oceniania uczestników i wyłonienia uczniów do 

etapu regionalnego leżą w gestii szkoły, która przekazują zgłoszenie zakwalifikowanych. 

 

1.3. Dokumentację z zawodów pierwszego stopnia (szkolnych) przechowywaną w szkole 

stanowią: 

1. protokół powołania Komitetu Szkolnego Olimpiady, 

2. pisemne zgłoszenie udziału szkoły w Olimpiadzie, 

3. protokół z zawodów szkolnych z dołączonymi tematami zawodów i pracami uczestników, 

4. lista kandydatów do zawodów okręgowych.   

2. Etap drugi – okręgowy przeprowadza się w dwóch częściach teoretycznej i praktycznej. Część 

teoretyczna trwa 60 minut i polega na indywidualnym rozwiązaniu testu składającego się z 40 

pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w systemie zero/jedynkowym. Część praktyczna 

w zależności od wykonywanego zadania trwa od 120 do 240 minut i polega na wykonaniu 

zadania praktycznego w dwuosobowym zespole, na stanowisku roboczym według załączonej 

dokumentacji. Organizator dopuszcza ze względów organizacyjno-technicznych w danym roku 

część praktyczną w zależności od wykonywanego zadania trwającą 90 minut i polegającą na 

wykonaniu zadania praktycznego w dwuosobowym zespole w formie pisemnej. Maksymalna 

ilość punktów – 40. Na łączną ilość punktów uzyskaną przez drużynę składa się średnia z sumy 

punktów uzyskanych przez członków drużyny z testu teoretycznego oraz punktów za wykonanie 

zadania praktycznego. Przeprowadzany jest w jednakowym terminie w całej Polsce najpóźniej 

do 30 marca danego roku.  

O terminie i sposobie organizacji etapu drugiego w danym roku decyduje Komitet Główny. 

2.1. W zawodach II stopnia (okręgowych) Olimpiady, organizowanych przynajmniej 3 tygodnie 

przed zawodami centralnymi, wymagany jest zakres oraz poziom wiedzy i umiejętności 

niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych. 

2.2. Dokumentację z zawodów drugiego stopnia (okręgowych) przechowywaną przez Komitet 

Okręgowy stanowią: 

a. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach okręgowych, 

b. protokół z zawodów okręgowych zawierający zbiorczą listę klasyfikacyjną w kolejności 

zdobytych punktów, 

c. lista szkół i uczestników zakwalifikowanych do zawodów centralnych. 

d. Prace uczestników zawodów okręgowych oraz kody uczestników przechowywane są 

przez Komitet Główny Olimpiady w siedzibie SEB przez okres 2 ostatnich lat. 

2.3. Komisja Regionalna przekazuje do Komitetu Głównego protokół zawodów okręgowych 

zawierający punktację wszystkich uczestników, biorących udział w etapie. 
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3. Etap trzeci – finał centralny przeprowadza się w dwóch częściach teoretycznej i praktycznej. 

Część teoretyczna trwa 60 minut i polega na indywidualnym rozwiązaniu testu składającego się 

z 40 pytań jednokrotnego wyboru ocenianych w systemie zero/jedynkowym.  Część praktyczna 

w zależności od wykonywanego zadania trwa od 120 do 240 minut i polega na wykonaniu 

zadania praktycznego w dwuosobowym zespole, na stanowisku roboczym według załączonej 

dokumentacji. Maksymalna ilość punktów – 40. Na łączną ilość punktów uzyskaną przez drużynę 

składa się średnia z sumy punktów uzyskanych przez członków drużyny z testu teoretycznego 

oraz punktów za wykonanie zadania praktycznego. Przeprowadzany jest najpóźniej do 30 maja 

każdego roku. O terminie w danym roku szkolnym decyduje Komitet Główny. 

3.1. W zawodach III stopnia (centralnych) Olimpiady, wymagany jest rozszerzony zakres oraz 

poziom wiedzy i umiejętności z obszaru podstaw programowych przedmiotów z zakresu 

wiedzy budowlanej. 

3.2. Dokumentację z zawodów trzeciego stopnia (centralnych) stanowią: 

1. uchwały Komitetu Głównego Olimpiady, 

2. lista obecności uczestników dopuszczonych do udziału w zawodach centralnych, 

3. protokoły przebiegu zawodów, 

4. opracowane przez uczestników tematy zawodów centralnych oraz kody uczestników, 

5. wyniki uczestników – ranking. 

6. Prace uczestników zawodów centralnych oraz kody uczestników przechowywane są 

przez Komitet Główny Olimpiady w siedzibie SEB przez okres 2 ostatnich lat. 

 

3.3. Komitet Główny  sporządza protokół zawierający listę finalistów wyłonionych w zawodach 

drugiego stopnia,  zawierający punktację szczegółową uzyskaną przez uczestników w teście 

pisemnym i w trakcie wykonania zadania praktycznego oraz listę laureatów. Przygotowuje 

rejestr wydanych uczestnikom zaświadczeń oraz listę nauczycieli, którzy przygotowali 

finalistów Olimpiady. 

 

4.1.  Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny i drużynowy. 

4.2. Zawody indywidualne przeprowadzane są w części teoretycznej na każdym etapie 

Olimpiady. 

4.3. Zawody drużynowe przeprowadzane są w części praktycznej na II i III etapie Olimpiady. 

Mogą również być przeprowadzane na I etapie (zgodnie z §.4 pkt. 1.1.2). 

 

 

 

 

 



        

9 
 

§.5. Przepisy szczegółowe. 

 

1. W etapie drugim i trzecim uczestnik losuje miejsce przed wejściem do sali (eliminacje pisemne – 

część teoretyczna) oraz drużyna losuje numer stanowiska w części praktycznej.  

2. Uczestnicy muszą przed wejściem na salę wylegitymować się ważną legitymacją szkolną.  

3. Nie dopuszcza się używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych 

zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.  

4. Do wykonania zadania dopuszcza się tylko narzędzia i sprzęt wykazane w „wyposażeniu 

stanowiska” przygotowanym przez organizatora. 

5. Ubrania robocze drużyny w drugim etapie zapewnia szkoła, nie mogą one jednak zawierać 

żadnych elementów identyfikacyjnych, np. logo czy nazwa szkoły. Ubrania robocze drużyny 

w trzecim etapie zapewnia główny sponsor Olimpiady. 

6. W finale biorą udział zespoły  w składzie osobowym takim samym jak w etapie okręgowym. 

W przypadku niemożności udziału uczestnika w zawodach na etapie trzecim – zespół traci prawo 

udziału w Olimpiadzie.  

7. Nagłe zachorowania i wypadki losowe zakwalifikowanych na zawody II i III stopnia nie powodują 

ustalenia dodatkowych terminów zawodów ze względów organizacyjno-finansowych. 

8. Pokrywające się terminy olimpiad, w których uczestnicy równolegle biorą udział nie powodują 

ustalenia dodatkowych terminów zawodów. Zwolnione z tych powodów miejsce może zostać 

wypełnione w trybie wskazanym w pkt. 10. 

9. Po etapach okręgowych Komitet Główny  sporządza listę punktową, na której wykazane zostają 

uczestniczące placówki z całej Polski według ilości uzyskanych punktów. 

10. Jeżeli w finale jedna z drużyn traci prawo udziału, jej miejsce zajmuje kolejna z drużyn z listy.  

11. W etapie okręgowym startują zespoły zgłoszone przez placówki oświatowe. O formie 

przeprowadzenia etapu decydują możliwości techniczne organizatora. Jeżeli zgłoszonych drużyn 

jest więcej niż przygotowanych przez organizatora stanowisk do części praktycznej, etap ten 

zostaje przeprowadzony w dwóch turach.  

12. Do etapu ogólnopolskiego dopuszczonych zostaje maksymalnie 16 drużyn, wyłonionych według 

następującego klucza: 

a. Jeśli w etapie okręgowym startuje do pięciu placówek, to w finale miejsce zdobywa drużyna, 

która zajęła pierwsze miejsce. 

b. Jeśli w etapie okręgowym startuje od sześciu do dziesięciu placówek, to w finale miejsce 

zdobywają dwie drużyny, które zajęły pierwsze dwa miejsca. 
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c. Jeżeli w etapie okręgowym startuje więcej niż dziesięć placówek, to w finale miejsce 

zdobywają trzy drużyny, które zajęły trzy pierwsze miejsca. 

13. O ostatecznej ilości drużyn dopuszczonych do finału ogólnopolskiego decydują możliwości 

organizacyjne. 

14. Placówka, która przeprowadza finał Olimpiady, niezależnie od zajętego w etapie okręgowym 

miejsca ma prawo startu w finale Olimpiady.  

15. W wypadku uzyskania w etapie okręgowym lub finałowym przez dwie lub więcej drużyn tej 

samej ilości punktów, o miejscu decyduje ilość punktów uzyskana w części praktycznej.  

16. Ocena realizacji zadania praktycznego powinna być dokonywana przy uwzględnieniu 

następujących obszarów: 

 dobór materiałów potrzebnych do wykonania wskazanego zadania, 

 dobór narzędzi, sprzętu, urządzeń itp. koniecznych do realizacji tego zadania, 

 opis kolejnych czynności obowiązujących przy prawidłowym wykonaniu zadania, 

 umiejętność czytania dokumentacji budowlanej, 

 określenie wymogów jakościowych przy danych robotach, 

 znajomość przepisów bhp obowiązujących podczas wykonywania robot. 
 

17. Samodzielne opuszczanie stanowiska jest zabronione, jedynie w wyjątkowych sytuacjach 

dopuszcza się taką możliwość pod opieką członka komisji oceniającej. 

18. W przypadku drastycznego naruszenia zasad bezpieczeństwa uczestnikom przerywa się 

wykonanie zadania. 

19. W trakcie wykonywania zadania zabronione jest kontaktowanie się zespołu z opiekunem.  

20. Naruszenie zasad opisanych w pkt. 17,18 i 19 wiąże się z dyskwalifikacją drużyny z rywalizacji. 

Uczestnik może być zdyskwalifikowany na każdym etapie zawodów przez komitet organizacyjny 

zawodów lub Komitet Główny Olimpiady. Okoliczności zdyskwalifikowania uczestnika opisuje się 

w protokole przebiegu zawodów. 

§. 6 Tryb odwoławczy 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do testu w części teoretycznej. 

2. Opiekun zespołu ma prawo odwołania się od wyniku oceny części teoretycznej do 

przewodniczącego Komitetu Głównego w formie pisemnej. Przewodniczący rozpatruje 

odwołanie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia i podejmuje decyzję, która jest 

ostateczna.  

3. Od oceny części praktycznej nie przysługuje odwołanie. 
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§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów/ 

powołanie do komisji niezależnego obserwatora zewnętrznego. 

 

1. Nie przewiduje się rejestracji przebiegu zawodów.  

2. Na pisemny wniosek uczestników organizator Olimpiady jest zobowiązany powołać do Zespołu 

oceniającego niezależnego obserwatora zewnętrznego, a Komitet Główny po konsultacji 

z wnioskodawcą ustala zasady pracy obserwatora. 

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody 

Zaświadczenia i dyplomy 

1. Uczestnicy etapu finałowego, obecni na finale, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca uzyskują tytuł 

laureata potwierdzony zaświadczeniem i dyplomem. 

2. Pozostali uczestnicy etapu finałowego uzyskują tytuł finalisty potwierdzony zaświadczeniem 

i dyplomem. 

3. Uczestnicy Olimpiady  etapu regionalnego otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie 

w Olimpiadzie. 

4. Szkołom biorącym udział w finale ogólnopolskim przyznaje się dyplomy Stowarzyszenia Edukacji 

Budowlanej.  

5. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z przedmiotów zawodowych zgodnych z programem 

Olimpiady celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną. Zgodność przedmiotów zawodowych 

z programem Olimpiady uznają statutowe organy szkoły. 

Nagrody w Olimpiadzie 

1. Nagrody w finale ogólnopolskim ufundowane są przez Sponsorów. 

2. Nagrody zostaną przekazane nagrodzonym Uczestnikom podczas ceremonii rozdania nagród po 

ogłoszeniu wyników  w finale ogólnopolskim. 

3. Każdy nagrodzony Uczestnik Olimpiady zobowiązany jest wypełnić formularz – „potwierdzenie 

odebrania nagrody”. 

4. Nagrody w Olimpiadzie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 
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Rozdział III – Postanowienia końcowe 

 
1. Decyzje w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem podejmuje Komitet Główny. 

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora. 

3. Informacje o Olimpiadzie wraz z Regulaminem, wytycznymi na poszczególne edycje zawodów 

i wzorami wszystkich dokumentów publikowane są na stronie internetowej SEB pod adresem: 

www.seb.edu.pl 

 

http://www.seb.edu.pl/
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Wzór zaświadczenia laureata/finalisty 

 

 

............................................... 
(nazwa komitetu głównego 

olimpiady lub turnieju) 

 

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

 

............................................... 
(siedziba komitetu głównego) 

 

 

ZAŚWIADCZENIE 

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

(imię i nazwisko) 

 

urodzony(a) dnia .......................................................... 20..... r. w ............................................................... 

 

uczeń/uczennica klasy .................................................................................................................................. 
(nazwa i adres szkoły) 

 

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

brał(a) udział w  

 

............................................................................................................................. .................................... 
(nazwa olimpiady lub turnieju) 

 

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

 

przeprowadzon........... w dniu  

 

......................................................................................................................................... 
(dzień, miesiąc, rok) 

 

w ............................................................................ i uzyskał(a) tytuł* .......................................................... 

 
 

Nr ................ 

 

.............................................................. 
(podpis i pieczęć przewodniczącego 

komitetu głównego olimpiady lub turnieju) 

.................................... 
(miejscowość, data) 

 

 

* Należy wpisać tytuł laureata lub finalisty. 


