KONKURS PLASTYCZNY
„Mój przyszły zawód - moja pasja ….”

CELE:
 uwrażliwianie uczniów na sprawy związane z wyborem zawodu
 zapoznanie dzieci i młodzieży ze światem zawodów
 planowanie ścieżki rozwoju zawodowego
 wsparcie uczestników w przyszłych wyborach edukacyjnych
 udział w konkursie jako jedna z form pomocy i wsparcia jego uczestników w przyszłych
wyborach edukacyjnych
 wdrażanie dzieci i młodzieży do analitycznej obserwacji otaczającej rzeczywistości
i podejmowania właściwych decyzji
ORGANIZATORZY
Międzypowiatowy Zespół ds. Rozwoju Poradnictwa Zawodowego w powiatach: miasto
Skierniewice, skierniewickim, rawskim i łowickim w składzie:
1. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi - Centrum Informacji i Planowania kariery Zawodowej
w Skierniewicach,
2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
3. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
4. Urząd Miasta Skierniewice
5. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
6. Starostwo Powiatowe w Łowiczu
7. Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
8. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach
9. Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach
PARTNERZY
1. Dyrektorzy szkół podstawowych w miastach i powiatach: łowickim, rawskim
i skierniewickim
2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
3. Podmioty gospodarcze lokalnego rynku pracy

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VI szkół podstawowych z terenu miasta
Skierniewice,

Rawa

Mazowiecka

i

Łowicz

oraz

powiatów:

łowickiego,

rawskiego

i skierniewickiego

REGULAMIN KONKURSU

Tematyka
Prace plastyczne na temat:” Mój przyszły zawód – moja pasja…”
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne na temat przyszłego (wymarzonego) zawodu,
pracy zawodowej jaką chcieliby wykonywać w przyszłości.
Zadanie


Każdy z uczestników konkursu przygotowuje jedną, indywidualną pracę
plastyczną.



Format pracy - karton sztywny A - 3.



Dowolna

technika

graficzna

lub

malarska

(praca

płaska),

prezentującą

wymarzony zawód.


Praca wykonana samodzielnie, podczas zajęć szkolnych.



Praca podpisana przez nauczyciela i opatrzona pieczątką szkoły.



Na odwrocie pracy należy przykleić i czytelnie wypełnić metryczkę identyfikującą
uczestnika

konkursu(

do

pobrania

ze

stron:

www.bpskierniewice.pl;

www.wodnskierniewice.eu – metryczka na druku: „ Oświadczenie”).


Z każdej szkoły mogą być zgłoszone do konkursu maksymalnie po 2 wybrane
przez nauczyciela prace z każdej klasy od I do VI (np. 2 prace z klasy I, 2 prace z
klasy II, itd.).



Prace konkursowe niespełniające wyżej wymienionych warunków nie będą
oceniane.



Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczona praca
jest oryginalnym dziełem autora, a jego treść nie narusza dóbr osobistych osób,
które zostały na niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.



Ocenie będą podlegały: zgodność z tematem, pomysłowość w oryginalnym
przekazie treści, czytelność przekazu, ogólne wrażenie artystyczne.



Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer
telefonu: (46) 833 39 74 lub 833 36 50.
Terminy

Prace konkursowe należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 października
2017r. na adres: Wojewódzki Urząd Pracy - Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej ul. Senatorska 10, 96-100 Skierniewice. Decyduje data wpływu prac.
Eliminacje wewnętrzne
Nauczyciel w szkole wybiera, które prace wezmą udział w konkursie.
Podsumowanie konkursu
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 19 października 2017r. podczas
seminarium „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje” , które odbywać się
będzie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach przy ul. Batorego
64.
Nagrody i wyróżnienia
Prace zostaną ocenione i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych:


klasy I - III – nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia



klasy IV –VI - nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
Uwagi

 Prace, które zdobędą nagrody oraz wyróżnienia będą eksponowane na wystawie
pokonkursowej w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Skierniewicach oraz
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach
 Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora i mogą być przez
niego wykorzystane bez ograniczeń.
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i innego podziału nagród.


Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica ucznia na
przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu lub do pobrania ze stron:
www.bpskierniewice.pl, www.wodnskierniewice.eu)

