
„MÓJ  WYMARZONY  ZAWÓD” 
 

REGULAMIN 

 MIĘDZYSZKOLNEGO MIEJSKO GMINNEGO  

KONKURSU O ZAWODACH 

 
I. ORGANIZATOR: 

Organizatorami  Konkursu o zawodach  „Mój wymarzony zawód ” są: Szkoła Podstawowa 

nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie we współpracy z 

Wydziałem Oświaty Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ozorkowie,                          

pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa i Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu 

 

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  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. Opis zawodu i środowiska pracy. 

2. Kwalifikacje i uprawnienia 

3. Zadania i czynności zawodowe. 

4. Podstawowe narzędzia pracy. 

5. Cechy psychofizyczne. 

6. Przeciwwskazania zdrowotne. 

7. Ścieżka kształcenia w zawodzie. 

8. Zapotrzebowanie na rynku pracy. 

9. Źródła informacji. 

 

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo: 

1 ETAP – SZKOLNY    do 24.02.2023 przeprowadzony przez nauczycieli, wychowawców, 

szkolnych doradców zawodowych na terenie szkół,  

2 ETAP – MIEJSKO – GMINNY  do 27.02.2023-  przesłanie prac wybranych z I etapu 

(miejsca I, II, III i wyróżnienie) 

 



 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 przekazanie w wyznaczonym terminie  oryginałów prac 

konkursowych wraz z załączoną kartą zgłoszenia i oświadczeniem 

uczestnika konkursu 

 każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę 

 opisane i zabezpieczone prace należy składać w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. Św. Jana Pawła II w Ozorkowie u Szkolnego Doradcy 

Zawodowego – p. Beaty Klauze (wtorki i środy w godz. 10 30  – 13 30 s. 131) 

lub w sekretariacie szkoły.                                                                                 

O wynikach i podsumowaniu konkursu uczestnicy zostaną 

poinformowani.  

 

Osoba odpowiedzialna: Beata Klauze tel.: 600 378 498 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego 
„MÓJ  WYMARZONY ZAWÓD ” 

 

 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)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ozorków, dn……………………….. 

 

 

 

 



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

……………………………………………………. w celu organizacji i wzięcia udziału                                 

(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

w konkursie ⃰  : właściwe zaznaczyć 

 

a) Plastycznym 

b) Multimedialnym 

 

organizowanym w ramach  Międzyszkolnego Miejsko Gminnego Konkursu o zawodach „Mój 

wymarzony zawód” ,organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. św. Jana Pawła II  z 

Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie oraz Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta  Ozorkowa pod Patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa i Powiatowego 

Urzędu Pracy w Zgierzu 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 …………………………………………………….. 

 (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że:                                                                               

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ozorkowie, ul. Lotnicza 1, tel.: 42 710 31 53, e-mail: sekretariat@sp2ozorkow.pl                                                                                       

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: doradcaido@gmail.com.                                           

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia w konkursie:                     

a) plastycznym, b) multimedialnym, organizowanym w ramach Międzyszkolnego Miejsko Gminnego Konkursu o Zawodach  

zgodnie z regulaminem konkursu.                                                                                                                                                         

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa 

lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych.                                                                                                                 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.                                                                      

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.                                                                                                                      

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału dziecka/ucznia w konkursie. 
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