
Regulamin Konkursu Wiedzy o Zawodach  

„ZAWÓD MOICH MARZEŃ! – VI edycja” 

 

§ 1 Cel konkursu 

Celem konkursu jest promowanie wiedzy o zawodach oraz zachęcanie uczniów do aktywnego  

i świadomego planowania własnej kariery zawodowej. 

 

§ 2 Organizator konkursu 

 

1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie.  

2. Adres Organizatora: 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie 

   ul. Mickiewicza 3 

   37-100 Łańcut 

   Tel.  17 225-33-07 lub 508 848 576, 506 588 204 

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Bernadetta Szal, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie, 

 e – mail: poradniapplancut@gmail.pl, szalppplancut@ohp.pl,  

tel.: 17 225 33 07 lub 508 848 576, 506 588 204 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 

§ 3 Założenia organizacyjne 

 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych Powiatu 

Łańcuckiego. 

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy 

na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

4. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać  

w przyszłości. 
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5. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej w programie 

PowerPoint lub wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (komiks, fotoreportaż, 

plakat, itp.) na temat „Zawód moich marzeń!”. 

6. Prace wyłonione w etapie szkolnym należy składać osobiście, nadsyłać pocztą, e – mail: 

poradniapplancut@gmail.pl, szalppplancut@ohp.pl, lub przesyłką kurierską (na koszt 

nadsyłającego) do dnia 07.05.2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut.  

7. Prezentację multimedialną należy składać w formie nośnika elektronicznego (płyta CD) 

zawierającego treść prezentacji multimedialnej PowerPoint a w przypadku formy 

plastycznej zabezpieczony plakat (dopuszczalne zdjęcie pracy plastycznej, wysłane na 

adres email). Każda płytka lub plakat powinny być opisane wg schematu: 

 imię i nazwisko autora, wiek, klasa 

 placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym) 

 imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego praca została 

wykonana. 

8. Prezentacja może zawierać maksymalnie 20 slajdów. 

9. Praca plastyczna powinna być wykonana na papierze typu bristol w formacie nie 

mniejszym niż A3 (297x420 mm). 

10. Tematyka prac powinna obejmować: 

 nazwę i krótki rys historyczny zawodu, 

 specyfikę pracy w danym zawodzie, 

 kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu, 

 drogi kształcenia – szkoły, studia, 

 umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu, 

 możliwości zatrudnienia, 

 informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód. 

11. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu 

jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności 

złożonych egzemplarzy prac.  

12. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przedstawienia zgody rodziców/ opiekunów 

prawnych na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy 

konkursowej przez organizatora konkursu (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.UE.L.2016.119.1) i wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych (Dz.U.2018.1000). 

13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Łańcucie. 

14. Czas trwania postępowania konkursowego: kwiecień – maj 2021 r. 

15. Terminarz konkursu: 

 I etap konkursu – od 01.04.2021 r.  do 23.04.2021 r. (etap szkolny) 

 II etap konkursu – od 07.05.2021 r. do 14.05.2021 r. (etap powiatowy) 

 Gala Finałowa – maj 2021 r. (ogłoszenie wyników, wręczenie nagród). 

 

§ 4 Ocena prac konkursowych 

 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 

 I etap, szkolny: odbędzie się na terenie każdej szkoły podstawowej biorących udział 

w konkursie – Komisja Szkolna oceni i wybierze najlepsze prace (max. 3) z każdej 

kategorii. 

 II etap, powiatowy:  komisja, w skład której wejdą przedstawiciel Starostwa 

Powiatu Łańcuckiego, przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej 

w Łańcucie, wybierze i nagrodzi najciekawsze prace.  

2. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej trzy prace konkursowe w każdej z kategorii, 

każda innego autorstwa, wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych. 

3. Kryteria oceny zostają ustalone w następujący sposób: 

 trafność doboru tematu pracy, 

 jakość wykonania, 

 oryginalność, 

 stopień trudności wykonania. 

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.  

 

 

 

 

 

 



§ 5 Ogłoszenie wyników konkursu 

.  

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach internetowych Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie i Starostwa Powiatowego w Łańcucie. 

 

§ 6 Nagrody 

 

1. Organizator przyzna trzy nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce w każdej 

kategorii (prezentacja multimedialna, praca plastyczna). 

2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

  

 


