REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO
„Zawody tradycyjne i zawody przyszłości- nowe rynki pracy.”
I. Zagadnienia ogólne
1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Zawodoznawczego jest Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie.
2. Celem konkursu jest:
 przybliżenie zagadnień ze świata zawodów, rynku pracy,
 zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań z zakresu doradztwa zawodowego,
 zachęcenie dzieci i młodzieży do planowanie własnej ścieżki kariery edukacyjnej
i zawodowej,
 popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki kształtowania kariery edukacyjno zawodowej
 pobudzanie aktywności i kreatywności,
 zachęcenie młodzieży do poznania świata zawodów oraz środowiska pracy
różnych profesji na mobilnym rynku pracy.
3. W ramach konkursu należy wykonać pracę plastyczną.
4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
II. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 25 marca 2020 r.do końca kwietnia 2020 r.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń PSP im. J. Ossolińskiego
w Klimontowie, który złoży pracę na temat określony w regulaminie.
3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
 Klasy I-III - „ Zawody, które wykonują nasi rodzice”
 Klasy IV-VIII - „ Zawody przyszłości- jak wyobrażam sobie moją pracę
w przyszłości?”

4. Każdy uczestnik konkursu składa jedną pracę plastyczną
a) wymiar pracy: format A3
b) praca wykonana dowolną płaską techniką plastyczną ( nie wykonujemy makiet, nie kleimy
ziaren i makaronu)

c) tematyka pracy zgodna z hasłem określonym dla kategorii wiekowej
d) praca podpisana na odwrocie

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu.
1. Pracę należy złożyć w terminie do 30 KWIETNIA 2020 r.
2.

Ocenie podlegać będzie:
 Zgodność pracy z tematem, sposób ujęcia tematu, zgodność formalna, czyli
format i technika wykonania pracy oraz terminowość złożenia prac.

Prace należy składać w Sali nr 61 lub w świetlicy szkolnej (ul. Szkolna 1- dla klas I-VI;
Klasy VII –VIII - w świetlicy szkolnej w budynku na ul. Zysmana 9 .

IV. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin jest dostępny w świetlicy szkolnej oraz u każdego wychowawcy.
2. Konkurs jest organizowany z inicjatywy doradcy zawodowego w ramach realizacji
Szkolnego Planu Doradztwa Zawodowego.
3. Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy.
4. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej. Uczniowie za zdobycie I, II,
i III miejsca w każdej z kategorii otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy.
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