REGULAMIN KONKURSU
„ZAWÓD to MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU
§1
Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu
Koordynator – Beata Morka-Malicka
§2
Cele konkursu


zapoznanie dzieci i młodzieży ze światem zawodów



wdrażanie samodzielnego poznawania własnych kompetencji niezbędnych do skutecznego
planowania i realizowania kariery edukacyjno – zawodowej,



uwrażliwianie uczniów na sprawy związane z wyborem zawodu



planowanie ścieżki rozwoju zawodowego



wsparcie uczestników w przyszłych wyborach edukacyjnych



wdrażanie dzieci i młodzieży do analitycznej obserwacji otaczającej rzeczywistości i
podejmowania właściwych decyzji
ORGANIZACJA KONKURSU
§3

Konkurs obejmuje uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu
§4
Terminy konkursu:


rozpoczęcie konkursu dnia 25 lutego 2019r.



termin przyjmowania prac upływa 20 marca 2019 r.



ogłoszenie wyników dnia 26 marca 2019 r.



wręczenie nagród nastąpi 27 marca 2019 r. podczas finału projektu „Droga do kariery
zawodowej”

§5
Konkurs jest adresowany do uczniów w kategoriach wiekowych:


I grupa - uczniowie klas I- III szkoły podstawowej



II grupa - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej



III grupa - uczniowie klas VII –VIII szkoły podstawowej
§6

W konkursie biorą udział prace realizowane wyłącznie indywidualnie, wykonane samodzielnie.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
§7
Regulamin Konkursu oraz Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronie internetowej
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej w Radomiu.
TEMAT I FORMA KONKURSU
§8
Przedmiotem konkursu jest:
I grupa (uczniowie klas I - III) – przygotowanie pracy plastycznej „Zawody w mojej rodzinie”


format pracy - karton sztywny - A – 4,



dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),



praca powinna zawierać nazwę zawodu oraz nazwę członka rodziny, który ten zawód
wykonuje (np. mój tata jest policjantem).

II grupa (uczniowie klas IV- VI) - przygotowanie plakatu „Najciekawszy zawód świata”


format pracy - karton sztywny - A – 3,



dowolna technika graficzna lub malarska (praca płaska),



plakat powinien zawierać krótkie hasło uzasadniające wybór zawodu, jako najciekawszego
zawodu świata.

III grupa (uczniowie klas VII - VII) - prezentacja komputerowa „Mój wymarzony zawód”
1. Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.
2. Maksymalna objętość nie może przekraczać 50 MB.
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.
4. Prezentacja powinna składać się z co najmniej 15 slajdów, maksymalnie do 30, w tym –
slajd tytułowy, na przedostatnim slajdzie podane źródła, z których korzystał autor
prezentacji, na ostatnim slajdzie imię, nazwisko i klasę autora.
5. W prezentacji powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa zawodu, gdzie można
pracować w tym zawodzie, na czym polega wykonywanie zawodu, wymagania fizyczne

i psychiczne do pracy w zawodzie, przeciwwskazania do pracy w zawodzie, kształcenie
i instytucje kształcące w zawodzie, szanse zatrudnienia i rozwoju.
6. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane
własne zdjęcia i komentarze).
7. Prace należy dostarczyć na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs.psp.5@gmail.com
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
§9
Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej
§ 10
Prace należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00, w sekretariacie
szkoły (lub bezpośrednio do p. B. Morka-Malickiej) oraz drogą elektroniczną na adres e-mail:
konkurs.psp.5@gmail.com (III grupa (uczniowie klas VII - VII) do dnia 20 marca 2019 r.
KOMISJA KONKURSOWA I NAGRODY
§ 11
Prace będą oceniane przez komisję konkursową w składzie określonym przez organizatora
konkursu.
§ 12
Komisja dokona oceny prac oraz przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej.
Dodatkowo komisja może przyznać wyróżnienia.
§ 13
Ocena będzie dokonana wg następujących kryteriów:


zgodność pracy z tematem konkursu,



poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w pracy konkursowej związanych
z danym zawodem



kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,



staranność wykonania i ogólne wrażenie estetyczne.
§ 14

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody, terminie i miejscu jej wręczenia za
pośrednictwem wychowawcy. Wyniki oraz informacje o uroczystości wręczenia nagród będą
podane również na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Dąbrowskiej
w Radomiu.
§15
Werdykt jury jest ostateczny, organizator nie będzie rozpatrywał odwołań.

§ 16
Organizator zastrzega 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.

KARTA ZGŁOSZENIA
pracy do konkursu „ZAWÓD to MOJA PRZYSZŁOŚĆ”
Imię i nazwisko ucznia (autora pracy) ………………………………………………………
Klasa ……………………..
Wiek …………………. lat,
Imię i nazwisko wychowawcy……………………...…………………………………………….
Tytuł pracy: …………………………………………………..………………………………..
OŚWIADCZENIA


Oświadczam iż zapoznałem (am) się z Regulaminem Konkursu plastycznego pt.: „Zawód to moja
przyszłość”, który rozumiem, w pełni akceptuję i zobowiązuję się stosować do jego postanowień.



Oświadczam, iż zostałem(am) poinformowany(a), iż Administratorem Danych Osobowych jest
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1.
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu, ul. Sowińskiego 1 oraz pod
adresem e-mail: iod.psp5@wp.pl (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
roku). Pełna treść obowiązku informacyjnego zawarta jest na stronie internetowej Administratora
Danych http://www.psp5.edu.pl
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów związanych z organizowaniem,
przebiegiem i promocją Konkursu przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu.



Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach
niezbędnych dla prawidłowej organizacji, przebiegu i promocji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1
litera a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.



Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych Uczestnika
w celu budowania pozytywnego wizerunku Organizatora konkursu w przestrzeni publicznej
i w mediach.
……..……………..………………………
Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

