
 

Powiatowy Urząd Pracy 

     w Częstochowie 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu na Projekt Edukacyjny 

 „Moja pasja – mój zawód”  

organizowanym przez Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie 

pod patronatem Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 

 

I. Cele Konkursu: 

I.1. Ukazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w 

planowaniu ścieżki kariery zawodowej. 

I.2.Rozbudzenie zainteresowań hobbistycznych i zawodowych wśród uczniów szkół 

podstawowych. 

I.3. Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowań i przyszłości zawodowej. 

I.4. Wspieranie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat spójności pasji i przyszłego zawodu. 

I.5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

I.6. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej - wymiana wiedzy na 

temat zawodów poprzez prezentację wybranego zawodu z uwzględnieniem predyspozycji ucznia 

(uzdolnienia, zainteresowania, motywacja, tradycje rodzinne, stan zdrowia). 

I.7. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów poprzez 

zastosowanie różnych technik plastycznych. 

 

II. Zasady uczestnictwa  

II.1. Zasady uczestnictwa w konkursie „Moja pasja a mój przyszły zawód” , zwanego „Konkursem”  

określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego rozstrzygnięcia. 



II.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków 

określonych w Regulaminie. 

II.3. Regulamin jest dostępny u Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.g12.czest.pl 

II.4. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV,V i VI)  

II.5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II.6. Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: 

Etap I : Praca plastyczna 

 Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

plastycznej  (prace płaskie, przestrzenne, kolaż itp. ), w dowolnym formacie, 

 Ocenie podlegać będą prace wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane, 

 Praca  powinna zawierać czytelne tytuł, imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i adres szkoły, 

adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 

 Do pracy należy dołączyć pisemną zgodę  rodziców w formie oświadczenia na udział w 

konkursie, 

 Prace przesłać należy na adres organizatora do dnia 25 października 2016 roku do godziny 

15.00 

 Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoni 15 prac a ich autorzy   zostaną 

zakwalifikowani do II etapu Konkursu , o czym szkoły zostaną poinformowane drogą 

mailową do dnia 4 listopada 2016 roku. 

Etap II : Prezentacja w formie ustnej wypowiedzi na temat pasji i związanej z nią  ewentualnego 

wyboru przyszłego zawodu 

 Każdy uczeń prezentuje swoją pracę plastyczną indywidualnie, maksymalny czas trwania 

prezentacji – 5 minut (prezentacja musi nawiązywać do wykonanej pracy plastycznej, 

między pracą a wypowiedzią ucznia musi być spójność), 

 Prezentacja  będzie miała miejsce w siedzibie organizatora w dniu 16 listopada 2016 (godz. 

11.00- 13.00). 

 Za najlepszy projekt (praca plastyczna i prezentacja ustna) jury przyzna odpowiednio I, II i 

III. Przewidziane zostały również wyróżnienia. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

II.7. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

II.8. Autor pracy wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy w celach promocyjnych organizatora 
konkursu. 
 
 
 
 
 



 
II.9. Adres organizatora: 
 

Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki 

ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 

tel./fax. (034) 361-38-86, 

e-mail: sekretariat@g12.czest.pl 

 

III. Ocena prac 

W ocenie merytorycznej prac konkursowych będą obowiązywały następujące kryteria: 
III.1. Zgodność z tematyką i celami konkursu 
III.2. Interesujące zaprezentowanie wybranej pasji i zawodu w formie pracy plastycznej i ustnej 
wypowiedzi, 
III.3. Spójność miedzy pracą plastyczną a wypowiedzią, 
III.4. Uzasadnienie wyboru kształcenia w wybranym zawodzie, 
III.5. Kreatywność, oryginalność wykonania pracy plastycznej, zastosowanie technik różnorodnych 
plastycznych. 

 

Organizatorzy Konkursu:                                                                                 Dyrektor szkoły: 
 
Bożena Górniak                                                                                                 Joanna Woźniak 
Katarzyna Pulcer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu na 

Projekt Edukacyjny pod nazwą  „Moja pasja – mój zawód” organizowanego przez Gimnazjum nr 12 

im. Jana Matejki w Częstochowie i akceptuję jego warunki.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację danych osobowych mojego 

syna/córki ...........................................................................................................................,  

w postaci imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły przez organizatorów konkursu (w tym na swoich 

stronach internetowych) w celach konkursowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 
 

 
 

Miejscowość, data, podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka  
 
 

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

 
  

 
 


