Regulamin Szczegółowy
II etapu Ogólnopolskiego Konkursu
„Pielęgniarka Roku 2015 ”
1. Regulamin szczegółowy określa tryb i zasady przeprowadzania II etapu konkursu „Pielęgniarka Roku”.
2. Zarządy Oddziałów Wojewódzkich PTP zamieszczają na stronie internetowej informację o terminie i
miejscu przeprowadzenia testu - II etapu konkursu.
3. Data i godzina rozpoczęcia II etapu są jednakowe dla wszystkich osób uczestniczących w eliminacjach
wojewódzkich w kraju. Dopuszcza się 15 minut opóźnienia rozpoczęcia testu.
4. Przewodniczący Komisji Konkursowej II etapu sprawuje nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia
testu oraz koordynuje jego przebieg.
5. Sala do przeprowadzenia testu powinna zapewniać osobom zdającym samodzielność pracy,
a Komisji nadzór nad zgodnym z regulaminem przebiegiem testu
6. Osoby przystępujące do testu powinny zgłosić się na wyznaczone miejsce eliminacji, co najmniej na 30
minut przed wyznaczona godziną.
7. W obecności członka Komisji Konkursowej osoby przystępujące do testu potwierdzają swoją obecność
podpisem na liście zgłoszonych uczestników konkursu okazując dokument tożsamości ze zdjęciem.
8. Osoby przystępujące do testu po zdeponowaniu wszystkich zbędnych rzeczy i wyłączeniu telefonów
komórkowych zajmują miejsca siedzące na sali.
9. Osoby przystępujące do eliminacji są zobowiązane do przestrzegania zasad przedstawionych przez
Komisję Konkursową.
10. Przewodniczący Komisji dokonuje usunięcia zabezpieczeń i pieczęci z koperty zawierającej arkusze testu
oraz klucza do ich sprawdzania na sali egzaminacyjnej w obecności pozostałych członków Komisji i
wszystkich osób zdających.
11. Następnie Przewodniczący Komisji zapoznaje uczestników eliminacji/ konkursu
rozwiązywania testu.

z instrukcją

12. Komisja rozdaje arkusze testowe, po rozdaniu ostatniego arkusza, Przewodniczący Komisji ogłasza
rozpoczęcie, określa godzinę rozpoczęcia i zakończenia testu.
13. Po rozpoczęciu testu wchodzenie na salę osób postronnych jest zabronione
14. Osoby rozwiązujące test, mają prawo wnieść zastrzeżenia, co do merytorycznej i stylistycznej
poprawności pytań testowych. Zastrzeżenia składa się na Karcie Zastrzeżeń, na ręce przewodniczącego
Komisji, który przekazuje Kartę do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu.
15. W przypadku uznania zgłoszonego zastrzeżenia, przy ustalaniu wyników przyjmuje się że na to pytanie
została udzielona prawidłowa odpowiedź przez wszystkich uczestników.
16. Test powinien być rozwiązany samodzielnie. Kontaktowanie się z innymi osobami,
a także korzystanie z niedozwolonych materiałów jest podstawą do dyskwalifikacji z Konkursu.
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17. Uczestniczy konkursu naruszający zasady obowiązujące podczas rozwiązywania testu lub zakłócające jego
prawidłowy przebieg zostaną zdyskwalifikowani. O dyskwalifikacji decyduje Przewodniczący Komisji i
odnotowuje ten fakt w protokole wskazując na przyczynę.
18. Przewodniczący Komisji ogłasza zakończenie rozwiązywania testu po upływie wyznaczonego czasu.
19. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu uczestnik konkursu oddaje wypełniony
arkusz testowy i opuszcza salę.
20. Po zakończeniu rozwiązywania testu przez uczestników konkursu Komisja Konkursowa sprawdza test,
według dostarczonego klucza.
21. Po komisyjnym sprawdzeniu testów komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach zgodnie z
podanym wzorem i przekazuje do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konkursu..
22. Przewodniczący Komisji ogłasza nazwiska trzech osób z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. W
przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej osób zajmują one miejsca ex aequo.
23. Laureat eliminacji wojewódzkich przechodzi do eliminacji krajowych.
24. Przewodniczący Komisji Konkursowej ogłasza temat prezentacji III etapu Konkursu.
25. Zwycięzca/y II etapu konkursu zobowiązany/i jest/są do przygotowania prezentacji na podany temat.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Konkursu Pielęgniarka Roku

Warszawa, 26 styczeń 2016

Maria Cisek
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