
REGULAMIN 

MIEJSKO GMINNEGO KONKURSU O ZAWODACH 

„ZAWODY DAWNIEJ I DZIŚ” 
 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

Organizatorem  Konkursu o zawodach  „Zawody dawniej i dziś” jest zespół doradców 

zawodowych szkół podstawowych z terenu miasta Ozorkowa, pod patronatem Burmistrza Miasta 

Ozorkowa 

II. ADRESACI 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych  z terenu miasta i gminy Ozorków. 

III. TEMATYKA 
Tematyka konkursu dotyczy prezentacji zawodów,  z kręgu zainteresowań uczniów.      

                           

  IV. CELE  
• rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, 

• rozbudzanie zainteresowań zawodami poszukiwanymi na rynku pracy, 

• rozwijanie umiejętności dokonywania świadomego wyboru przyszłego zawodu, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywnego myślenia. 

 

V. ORGANIZACJA I TERMINY: 

 

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo: 

 

KONKURS  PLASTYCZNY dla uczniów klas I – V szkoły podstawowej:  praca  plastyczna 

dowolną techniką,  fotoreportaż,  plakat. Format pracy A3,A2 

KATEGORIA I – klasy I - III 

KATEGORIA II – klasy IV - V 

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE  -dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej: 

prezentacja Power Point, film (czas trwania do 5 min)  złożone  na opisanych nośnikach (płyta 

DVD)  

 

Przykładowa konstrukcja prezentacji multimedialnej  

1. Nazwa zawodu / kod z klasyfikacji zawodów. 

2. Opis zawodu i środowiska pracy. 

3. Kwalifikacje i uprawnienia 

4. Zadania i czynności zawodowe. 

5. Podstawowe narzędzia pracy. 

6. Cechy psychofizyczne. 

7. Przeciwwskazania zdrowotne. 

8. Ścieżka kształcenia w zawodzie. 

9. Zapotrzebowanie na rynku pracy. 

10. Źródła informacji. 

 

1 ETAP – SZKOLNY   do 30. 01. 2019  przeprowadzony przez doradców zawodowych na terenie 

szkół,  

2 ETAP – MIEJSKO – GMINNY  do 08. 02. 2019-  przesłanie prac wybranych z I etapu( miejsca 

I,II,III i  wyróżnienie) 

 

 



 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 przekazanie do dnia 30 stycznia 2019 roku oryginałów prac konkursowych 

wraz z załączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem uczestnika konkursu 

 każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę 

 prace należy składać doradcom zawodowym na terenie szkoły  

  
 

O wynikach i podsumowaniu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 

osobnym pismem.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do konkursu  
„ZAWODY DAWNIEJ I DZIŚ” 

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 ....................................................................................................................... 

2. Wiek uczestnika/ klasa………………………………………………..                                      

3.Nazwa i adres placówki/szkoły  

 ......................................................................................................................... ..............

........................................................................................................... ………………… 

4. Telefon kontaktowy: ........................................................................................  

5. E-mail: …………………………………………………………………………… 

6. Kategoria pracy……………………tytuł pracy…………………………………. 

 

 

(data i miejscowość)                                                          (podpis uczestnika/opiekuna)  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „Zawody dawniej i 

dziś”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe, a przesłane przeze mnie 

prace wykonałam/em osobiście. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz 

mojego wizerunku dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 

29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883)  

 

 

 (data i miejscowość) 

(podpis uczestnika/prawnego opiekuna ) 

 

 

 

 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .......................................................................... w 

konkursie o zawodach  „Zawody dawniej i dziś” realizowanym zgodnie z przedstawionym 

regulaminem i ustalonym terminarzem.  

 

 data: .....................................  

 

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna: ............................................... 

 


