
Aneks nr 1  

do Regulamin III Podkarpackiego Turnieju Szkół Ekonomicznych  „RACHUNKOWOŚĆ W PIGUŁCE” w  

roku szkolnym 2020/2021 

1. Organizatorzy Turnieju wprowadzają zmiany dotyczące przeprowadzenia Turnieju etap II w 

części teoretycznej i praktycznej. Zmiany te wynikają z obowiązujących przepisów prawa tj: 

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatowego 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze 

zm.) 

2. Turniej jest organizowany z uwzględnieniem konieczności stosowania podwyższonego reżimu 

sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju zgodnie z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3. W związku z tym, że organizacja Turnieju wymaga przygotowania zarówno odpowiednich narzędzi 

(systemów), jak i miejsca, które będzie spełniało warunki bezpieczeństwa, Organizatorzy Turnieju 

wprowadzają następujące zmiany do Regulaminu (zmiany zaznaczono pogrubioną kursywą): 

„ V. ORGANIZACJA TURNIEJU 

4. Organizacja etapów Turnieju 

ETAP I - szkolny 

Zadanie całościowe z podaniem treści operacji oraz ze sporządzeniem wyniku finansowego. 

Przystępują chętni uczniowie lub całe zespoły klasowe (90 minut). Etap ten jest przeprowadzony na 

poziomie szkoły zgłoszonej do Turnieju. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tego etapu 

Turnieju jest nauczyciel-konsultant.  

Członkowie zespołów zakwalifikowanych do II etapu otrzymują indywidualny nr, nadany przez 

Organizatora Turnieju (na przykład: A/1, A/2, A/3, czyli drużyna A, członek odpowiednio 1,2,3). 

Przystępując do części teoretycznej i praktycznej uczestnicy wpisują indywidualny nr oraz imię i 

nazwisko na arkuszu-TEST oraz w karcie oceny zadania praktycznego. 

Uchyla się zapis: 

Etap II, teoretyczny - Test 

odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 z zakresu rachunkowości finansowej (wg. podstawy programowej), 

60 minutowy test obejmie wszystkich uczniów zgłoszonych do II etapu PTSE. Organizatorzy Turnieju 

dopuszczają korzystanie z kalkulatorów prostych przy rozwiązywaniu testu. 

Wprowadza się zapis: 

Etap II, teoretyczny - Test 

Do części teoretycznej II etapu przystępują uczestnicy z 12 drużyn zakwalifikowanych po I etapie 

Turnieju. Etap ten zostanie przeprowadzony w formie on-line za pomocą udostępnionej internetowej 

platformy konkursowej. Do uczestników Turnieju zostanie drogą elektroniczną rozesłany link do 

TESTU, który będzie aktywny przez 60 minut. Wszyscy uczestnicy przystępują do testu w 

wyznaczonym dniu, o tej samej godzinie w czasie rzeczywistym. Odpowiedzi do testu każdego z 

uczestników będą automatycznie przesłane do Organizatora Turnieju.  



Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie możliwość monitorowania samodzielności pracy 

uczestników podczas części teoretycznej II etapu przy wykorzystaniu kamerki internetowej. Zaleca 

się zaangażowanie nauczyciela-konsultanta przy monitorowaniu pracy uczestników konkursu.  

Po części teoretycznej II etapu Turnieju - Komisja Konkursowa ustali punkty dla każdego uczestnika 

indywidualnie oraz zliczy punkty trzech członków danego zespołu.  

Do części praktycznej II etapu zakwalifikuje się 6 zespołów (drużyn), które uzyskały największą liczbę 

punktów w części teoretycznej II etapu Turnieju. 

ETAP II, praktyczny 

Na wykonanie zadania całościowego uczestnicy mają 120 minut. Przy rozwiązywaniu zadania 

całościowego uczestnicy mogą korzystać z ustawy o rachunkowości oraz kalkulatorów prostych. 

Dodaje się zapis: 

Do tego etapu przystępują uczestnicy 6 zespołów wyłonionych  po części teoretycznej II etapu 

Turnieju. Część praktyczna II etapu przeprowadzona zostanie z zachowaniem obowiązujących  zasad 

reżimu sanitarnego.  

Organizacja II etapu części praktycznej  Turnieju odbędzie się w formie on-line za pomocą narzędzi 

komunikacji internetowej. Uczestnicy przystąpią do tej części konkursu w wyznaczonym dniu 

o określonej godzinie w czasie rzeczywistym. Przebieg II etapu części praktycznej będzie 

monitorowany przy wykorzystaniu kamerek internetowych oraz nagrywany przez Organizatorów 

Turnieju. Zaleca się zaangażowanie nauczyciela-konsultanta przy monitorowaniu pracy uczestników 

konkursu. 

Komisja liczy sumę pkt uzyskanych przez drużynę i sumę pkt dla każdego uczestnika (kwalifikacja 

zespołowa i indywidualna).  

W przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej „ilości punktów” przewodniczący komisji decyduje 

o dogrywce (patrz IV pkt 6). 

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu przeprowadzenia II etapu części praktycznej Turnieju.  

Nagrody przewidziane w konkursie zostaną przekazane uczestnikom Turnieju po ogłoszeniu 

wyników, w formie przesyłki kurierskiej. Organizatorzy przewidują również możliwość odbioru 

osobistego nagród przez uczestników konkursu w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie, przy zachowaniu 

obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.” 

 

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.  

 


