REGULAMIN I KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO
„MÓJ ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ ”
promującego wiedzę zawodoznawczą wśród uczniów
szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU
§1
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach,
osoba odpowiedzialna - doradca zawodowy Anna Kuropatnicka.
§2
Cele konkursu
Wdrażanie i motywowanie dzieci i młodzieży do:


rozwoju uzdolnień twórczych,



obserwacji otaczającej rzeczywistości i podejmowania świadomych decyzji życiowych,



samodzielnego

poznawania

własnych kompetencji niezbędnych do skutecznego

planowania i realizowania kariery edukacyjno – zawodowej.


uświadomienie

jakie kompetencje przyszłości (myślenie twórcze, efektywne

zarządzanie czasem, współpraca w grupie, myślenie logiczne, zarządzanie stresem,
umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, zastosowania TI,
znajomość języków obcych) są

mocnymi filarami, które pomogą odnieść sukces i

należy je doskonalić od najmłodszych lat, by stały się solidną podstawą kariery
zawodowej.

ORGANIZACJA KONKURSU
§3
Konkurs obejmuje szkoły z województwa zachodniopomorskiego.
§4
Terminy konkursu:


rozpoczęcie konkursu dnia 18 października 2017r.



termin przyjmowania prac upływa 10 marca 2018 r.



ogłoszenie wyników dnia 16 marca 2018 r.



wręczenie nagród nastąpi 23 marca 2018 r. w hali sportowej SP w Bobolicach przy ulicy
Głowackiego 7d podczas Minitargów Edukacyjnych

§5
Konkurs jest adresowany do uczniów w kategoriach wiekowych:
 I grupa - uczniowie klas I- III szkół podstawowych
 II grupa - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych
 III grupa - uczniowie klas II-III oddziałów gimnazjalnych
§6
W konkursie biorą udział prace realizowane wyłącznie indywidualnie, wykonane
samodzielnie.
§7
Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać właściwa dla ucznia szkoła, ilość prac
przesłanych ze szkoły jest ograniczona. ( 3 prace w każdej kategorii wiekowej)
§8
Udział w konkursie jest dobrowolny.
§9
Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronie internetowej
szkoły.
TEMAT I FORMA KONKURSU
§ 10
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie :
I Grupa wiekowa- pracy plastycznej
II Grupa wiekowa - prezentacji komputerowej
III Grupa wiekowa - film - dowolną techniką, również z wykorzystaniem telefonów
komórkowych. Czas filmu 3-5 min, zapis w formatach AVI , MPEG lub WMV
Prace będą inspirowane wyobrażeniem i wiedzą o wymarzonym zawodzie, który uczniowie
chcieliby wykonywać w przyszłości. W przypadku II i III grupy wiekowej szczególnie będą
cenione prace w których autor wskaże ścieżkę kształcenia. Uwzględni jakie zainteresowania,
umiejętności, predyspozycje, wartości, osobowość powinny przejawiać osoby wykonujące
dany zawód. Uwzględni zapotrzebowania rynku pracy.
§ 11
Prace plastyczne należy

przygotować w formacie nie mniejszym niż A4 w dowolnej

technice, prezentacje i film w wersji elektronicznej -na płycie DVD lub CD.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§ 12
Szkoła może zgłosić trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej. Prosimy o
wypełnienie karty zgłoszenia i przekazanie jej razem z pracami do sekretariatu Szkoły
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach ul. Głowackiego 7d, 76-020 Bobolice.
§ 13
Prace należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00,
w sekretariacie szkoły tel. 94 3187486 e-mail koordynatora konkursu a.kuropatnicka@o2.pl

KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
§ 14
Prace będą oceniane przez komisję konkursową w składzie określonym przez organizatora
konkursu.
§ 15
Komisja dokona oceny prac oraz przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia.
§ 16
Ocena będzie dokonana wg następujących kryteriów:
-zgodność pracy z tematem konkursu
-poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w pracy konkursowej związanych z
danym zawodem/typem szkoły.
-kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
-staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
§ 17
Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody, terminie i miejscu jej wręczenia za
pośrednictwem szkoły. Wyniki oraz informacje o uroczystości wręczenia nagród będą podane
również na stronie internetowej SP im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach.
§18
Werdykt jury jest ostateczny, organizator nie będzie rozpatrywał odwołań.
§ 19
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania wybranych prac i podania nazwisk
autorów. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, przechodzą na własność
organizatora i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń.

Formularz zgłoszenia pracy do konkursu pt.: „Mój zawód-moja przyszłość”

Imię i nazwisko ucznia (autora pracy) ………………………………………………………
Klasa ……………………..
Wiek …………………. lat,
Nazwa szkoły i adres……………………………………..……………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela ……………………...…………………………………………….
Tytuł pracy: …………………………………………………..………………………………..
OŚWIADCZENIA
Oświadczam iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt.: „Mój zawód maja
przyszłość”, który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.
Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż dane osobowe uczestników Konkursu będą
przetwarzane do celów związanych z organizowaniem, przebiegiem i promocją Konkursu.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach
niezbędnych dla prawidłowej organizacji, przebiegu i promocji Konkursu, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)

……..……………..………………………
Podpis rodzica (opiekuna)

