
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” rozstrzygnięty !

Konkurs dla młodzieży ponadgimnazjalnej z wiedzy z zakresu prawa pracy organizowany jest przez Państwową  Inspekcję
Pracy  pod  patronatem  honorowym  Ministra  Edukacji  Narodowej.  W  konkursie  biorą  udział  uczniowie  szkół
ponadgimnazjalnych, przygotowując się do konkursu podczas lekcji „Kultura bezpieczeństwa”, organizowanymi wspólnie z
inspektorami pracy.

 

Po etapie szkolnym szkoły zgłaszały dwóch uczniów do etapu regionalnego. W tegorocznej edycji konkursu wystartowała
rekordowa liczba uczestników - osiemdziesiąt pięć osób z 43 małopolskich szkół. Konkurs regionalny odbył się 12 grudnia
2018 r. w Hotelu Best Western  Premier w Krakowie.  W I etapie  uczniowie mieli do rozwiązania test złożony z 35 pytań z
zakresu  prawa  pracy  i  bhp.  Nad  przebiegiem  konkursu  czuwała  Okręgowa  Komisja  Konkursowa  -  pracownicy
sekcji prewencji i promocji OIP w Krakowie. Młodzież wykazała się bardzo dużym poziomem wiedzy i orientacji w tematach
związanych z prawem pracy, o czym świadczy fakt, że do etapu ustnego przeszło 24 osoby, które bezbłędnie rozwiązały test
(sprawdzony przez Komisję)



W II etapie konkursu uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania z zakresu prawa pracy i bhp. Wypowiedzi oceniała
Okręgowa  Komisja  Konkursowa  w  składzie:  Anna  Szczapa  -  Zastępca  Okręgowego   Inspektora  Pracy  w  Krakowie
(przewodnicząca komisji),  nadinspektor pracy Artur Samek, inspektor pracy Magdalena Gaweł,  starszy inspektor pracy
specjalista Bogdan Solawa, starszy inspektor pracy główny specjalista Paweł Wieczorek, inspektor pracy Zbigniew Zych,
starszy  specjalista  Anna  Majerek,  starszy  specjalista  Maciej  Pęcak,  starszy  specjalista  Wiesław  Owsiński,  młodszy
specjalista Andrzej Rek- sekretarz komisji.  

Do etapu centralnego tegorocznej edycji konkursu komisja zakwalifikowała :

Patrycję Srogą - Zespół Szkół im. Emila Godlewskiego w  Piotrkowicach Małych, 1.
 
Paulinę Lalik  - Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni,2.
 
Klaudię Kukla  - Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni3.

 



 

Uczennice będą reprezentować Małopolskę w centralnym etapie konkursu w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy  otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki OIP w Krakowie. Nagrody zwycięzcom konkursu wręczyła
Anna Szczapa Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy wraz z pracownikami. Laureatki otrzymały tablety, smartwatche oraz
 gadżety PIP. Zestawy nagród przygotowano również dla nauczycieli - opiekunów laureatów.



Wszystkim uczestnikom serdecznie  gratulujemy,  a  za laureatów trzymamy mocno kciuki  na rozgrywkach centralnych!
Zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konkursu!

 

 


