
1 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi zaprasza do udziału w  

Konkursie Wiedzy o Zawodach 

dla uczniów klas ósmych 

„Mój wymarzony zawód” 

 

REGULAMIN 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, ul. Grodziecka 29, 41-250 

Czeladź,  http://zsoit.czeladz.pl/, zaprasza uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do 

klasy ósmej,  do udziału w konkursie wiedzy o zawodach pt. „Mój wymarzony zawód”. 

A. CELE KONKURSU 

1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów na współczesnym rynku pracy. Szerzenie 

wśród uczniów świadomego zainteresowania zawodami, w których kształcą 

szkoły oraz uczelnie wyższe.  

2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się na rynku pracy. 

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. 

4. Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia poprzez komponowanie treści 

pracy konkursowej. 

 

B. TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Tematyka konkursu dotyczy zawodów, które uczniowie chcieliby wykonywać 

w przyszłości, w tym zawodów, w których  kształci Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Czeladzi. 

2. Kategorie wiekowe:  

• szkoła podstawowa, uczniowie klas ósmych. 

3. Wymarzony zawód powinien zostać przedstawiony przez ucznia w jednej z wybranych 

przez niego form: komiks, prezentacja, film, lapbook, plakat.  Przygotowana praca 

powinna spełniać kryteria formalne, merytoryczne i artystyczne, zaś technika i pomysł 

wykonania  oraz przedstawienia jest dowolny. Komiks i plakat przesyłamy w formie 

zdjęcia na mail szkoły.  

4. Czas trwania konkursu: 10.05 - 08.06.2020 r. 

5. Kryteria oceny prac: 

a. Formalne  

Do każdej pracy powinny zostać dołączone następujące informacje: 

• tytuł pracy konkursowej,  

• imię i nazwisko autora,  

• nazwa i adres szkoły, 

http://zsoit.czeladz.pl/
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• zał. nr 1 (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

oraz zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie). 

➢ maksymalna ilość slajdów w prezentacji – 20,  

➢ maksymalna liczba stron komiksu – 5 (format nie wiekszy niż A3),  

➢ maksymalny czas trwania filmu – 3 minuty, 

➢ lapbook - format A3 lub większy. 

b. Merytoryczne 

W pracy należy uwzględnić:  

➢ krótki rys historyczny zawodu,  

➢ specyfikę pracy w danym zawodzie,  

➢ kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu,  

➢ drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy,  

➢ umiejętności, predyspozycje niezbędne do wykonywania tego zawodu,  

➢ możliwości zatrudnienia, 

➢ informacje o znanych osobach wykonujących ten zawód,  

➢ inne informacje/ciekawostki. 

C. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród: 

1. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. 

2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od 

niej odwołanie. 

3. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy oraz - w przypadku wyboru 

naszej szkoły - cząstkową ocenę „bdb” z wybranego przedmiotu zawodowego na dobry 

początek ☺. 

4. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu: zsoit.czeladz.pl. 

D. PRAWA AUTORSKIE 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi ma prawo do rozpowszechnienia 

i publikacji prac konkursowych w postaci fotografii, dokumentacji dźwiękowej lub filmowej 

na stronie internetowej Szkoły oraz na fanpage’u placówki na Facebooku. 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych do wzięcia udziału w konkursie! 
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KONTAKT Z ORGANIZATOREM  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, 

ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź, 

tel./fax 322653611 

http://zsoit.czeladz.pl/ 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Monika Krochmal-Gościniewicz  

e-mail: m.krochmalgosciniewicz@zsoit.czeladz.pl, tel.: 781-905-547 
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Załącznik 1  

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, 

wiek)……………………………………………………………………………………………………….... 

dla potrzeb promocyjnych konkursu i wystawy pt. „Mój wymarzony zawód”, którego organizatorem jest 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi 

 

…………………………………………… 

podpis rodzica/prawnego opiekuna 


