
Regionalny konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny w
rolnictwie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w południowej
Wielkopolsce

Kinga Wojciechowska  z  Zespołu Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w powiecie jarocińskim zajęła
pierwsze miejsce w finale XXV edycji regionalnego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla
uczniów kształcących się na kierunkach rolniczych szkół ponadgimnazjalnych z terenu południowej Wielkopolski.
Drugie miejsce zajęła Alicja Jakubczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie w powiecie kępińskim,
a miejsce trzecie zajął Szymon Staniewski z także ze szkoły w  Tarcach. Do finału, który odbył się 13 czerwca r.
na terenie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach przystąpiło 18 uczniów, którzy uzyskali najlepsze
lokaty w konkursach rozegranych w marcu br. w szkołach na terenie południowej Wielkopolski spośród 221 uczniów
biorących  w  nich  udział.  Po  rozwiązaniu  pisemnego  testu  wiedzy  z  technicznego  bezpieczeństwa  pracy
dotyczącego eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, prac na wysokości, obsługi zwierząt, stosowania substancji
i preparatów chemicznych, bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej pomocy przedmedycznej, sześciu uczniów z
najlepszymi  wynikami  rywalizowało  w  ścisłym  finale.  Laureaci  sześciu  pierwszych  miejsc  otrzymali  nagrody
ufundowane  przez  Państwową  Inspekcję  Pracy,  Okręgowy  Inspektorat  Pracy  w  Poznaniu,  Kasę  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, a wszyscy uczestnicy upominki ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Poza  klasyfikacją  indywidualną  uczestnicy  zmagań  konkursowych   rywalizowali  w  klasyfikacji  drużynowej.
Podstawą oceny były wyniki uzyskane przez uczniów w pisemnym teście wiedzy oraz w zmaganiach związanych z
wykonywaniem zadań praktycznych na terenie warsztatów szkolnych, takich jak identyfikacja nieprawidłowości i
usterek przy czterech zestawach maszyn (ciągnik zagregowany z kosiarką rotacyjną, ciągnik z przyczepą rolniczą,
ciągnik z opryskiwaczem oraz rozrzutnik obornika).  Ponadto należało wykonać zadania dotyczące: przenoszenia
ciężaru i załadunku na środek transportu ręcznego oraz przygotowania drabiny rozstawnej do pracy i jej użycia w
celu  wykonania  określonego,  zadania  przygotowania  szlifierki  kątowej  oraz  stanowiska  do  cięcia  metalu  w
warsztacie  ślusarskim z zastosowaniem właściwych środków ochrony indywidualnej i wyposażenia, określenia i
wykonania  czynności  służących  ochronie  zdrowia  i  życia  po  rozlaniu  środka  ochrony  roślin.  W  rywalizacji
drużynowej  pierwsze miejsce zdobyła  drużyna reprezentująca Zespołu Szkół  Przyrodniczo-Biznesowych w
Tarach w składzie Kinga Wojciechowska, Szymon Staniewski i Tomasz Nerling, miejsce drugie przypadło  drużynie
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie,  a miejsce trzecie drużynie z Zespołu Szkół Nr 2 w
Ostrzeszowie. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, a laureaci pierwszego miejsca nagrody rzeczowe. Konkurs
w ramach działań Regionalnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym dla
Wielkopolski Południowej zorganizowany został przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim, Wielkopolską Izbę Rolniczą, placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w
Ostrowie Wielkopolskim, Jarocinie i Pleszewie oraz Delegaturę Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kaliszu
przy współudziale szkoły w Tarcach.


