KOMITET GŁÓWNY
TURNIEJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
HANDLOWO-MENEDŻERSKICH

Do dyrektorów
szkół ponadgimnazjalnych

Bardzo miło jest nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym odbędzie się kolejny
Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Będzie to już jego XX edycja,
a więc jubileuszowa – porcelanowa. Organizatorami Turnieju są Stowarzyszenie Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie oraz jako patron naukowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.
Dwudziestoletnie doświadczenia dotychczasowych Turniejów pokazują ich duże
znaczenie dla środowiska zawodowych szkół ponadgimnazjalnych. Przede wszystkim udział
uczniów w zmaganiach turniejowych przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy i rozwijania
umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych, przygotowując w ten sposób absolwentów szkół
średnich do sukcesów w pracy zawodowej. Turniej aktywizuje również nauczycieli do
ponadprzeciętnego zaangażowania w działalność dydaktyczną.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że – tak jak w poprzednich latach – również tegoroczna
edycja Turnieju spotka się z szerokim zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Dodatkową zachętą do udziału w Turnieju jest fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w roku 2015 zawodnicy, uzyskując tytuł "Finalisty Turnieju", będący uczniami klas czwartych
są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
a uczniowie klas drugich i trzecich są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie. Ta zasada dotyczy uczniów, kształcących się w zawodach: technik
ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik
rachunkowości.

Serdecznie zapraszamy zatem uczniów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych,
szczególnie zaś w wymienionych zawodach, do udziału w XX Turnieju Wiedzy
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.
Podstawowe założenia organizacyjne XX Turnieju Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich nie zmieniają się. Zgodnie z Regulaminem przebiegać on będzie w trzech
etapach.
Tak jak w ubiegłym roku, Program Turnieju, obejmuje wiedzę i umiejętności
w zakresie tematu wiodącego i problematyki ogólnej. Temat wiodący XX Turnieju brzmi:
„Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawnoekonomicznych”. Zakres problematyki ogólnej został nieznacznie zmieniony w stosunku do
ubiegłego roku – odrębnie ujęto zagadnienie marketingu w przedsiębiorstwie.
Wzorem lat ubiegłych prosimy uprzejmie o zgłaszanie propozycji pytań testowych do
wykorzystania w zawodach okręgowych i centralnych oraz zadań praktycznych i pytań ustnych
do zastosowania w zawodach centralnych. Wszystkie proponowane pytania i zadania powinny
uwzględniać zakres materiału, zawarty w Programie (temacie wiodącym i problematyce
ogólnej). Jednocześnie powinny one zawierać odpowiedzi (rozwiązania). Prosimy
o nadsyłanie propozycji w terminie do 20 grudnia 2014r. w formie elektronicznej do Zespołu
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl).
Kierujemy też do szkół prośbę o podjęcie trudu organizacji zawodów szkolnych
i okręgowych, dziękując jednocześnie za wysiłek włożony w to przedsięwzięcie w latach
ubiegłych.
Biorąc pod uwagę organizację roku szkolnego 2014/2015, ustalono następujący
kalendarz XX Turnieju WiUH-M:
1. Zgłoszenie udziału szkoły w Turnieju (zał. nr 1) - do 30 listopada 2014r.
2. Eliminacje szkolne - do 20 grudnia 2014r.
3. Nadesłanie propozycji pytań i zadań - do 20 grudnia 2014r.
4. Zgłoszenie uczestników do zawodów okręgowych (zał. nr 2) oraz dokonanie wpłaty na
konto Stowarzyszenia DiNTiASZ - do 15 stycznia 2015r.
5. Zawody okręgowe - 11 marca 2015r.
6. Ogłoszenie wyników zawodów okręgowych – do 24 marca 2015r.
7. Potwierdzenie udziału w finale oraz dokonanie wpłaty na konto Stowarzyszenia
DiNTiASZ – do 2 kwietnia 2015 r.
8. Zawody centralne – 16 i 17 kwietnia 2015 r.
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Zgłoszenia udziału szkół (zał. nr 1) należy przesyłać na adres:

e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

lub fax 63 242 89 43

Oryginał zgłoszenia podpisany przez dyrektora szkoły pozostaje w dokumentacji szkolnej.
Zgłoszenia uczestników do zawodów okręgowych (zał. nr 2) należy przesyłać pocztą
tradycyjną na adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego
62 – 500 Konin, ul. Wodna 1
z dopiskiem „Turniej WiUHM”
XX Turniej WiUH-M będzie sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Dyrektorów
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych oraz wpłat szkół. W tym roku
obowiązuje wpłata za jednego uczestnika zawodów okręgowych, która wynosi 50 zł (termin
płatności do 15 stycznia 2015 r.). Jednocześnie ustalono opłatę za jednego zawodnika,
zakwalifikowanego do zawodów finałowych w wysokości 70 zł (termin płatności do
2 kwietnia 2015 r.). Wpłaty powinny być dokonane na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ,
Bydgoszcz, ul. Powstańców Wlkp. 63 - (nr konta - Bank PKO SA I Oddział w Szczecinku
66 1240 3679 1111 0010 2157 4424).
Informacje dotyczące Turnieju znajdują się na stronie internetowej Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie (www.zscku.konin.pl) oraz na stronie
internetowej Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół
Zawodowych (www.tworczeiaktywne.pl)
Eliminacje okręgowe przeprowadzą szkoły ujęte w wykazie „Proponowane okręgi”,
natomiast zawody centralne zorganizuje Zespół Szkół nr 1 w Koszalinie.
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