
Regulamin konkursu „Mój wymarzony zawód”

Klasy VII i VIII 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs  szkolny  jest  organizowany  pod  nazwą  „Mój  wymarzony
zawód”.

2. Konkurs  jest  kierowany  do  klas  VII  i  VIII  Szkoły  Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach

3. Termin składania prac konkursowych: 13 kwiecień 2022 r.
4. Organizatorem konkursu jest p. Wioleta Tomala oraz p. Monika 

Chrobok.

II. Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie  klas  VII  i  VIII  z  Szkoły
Podstawowej  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  1  im.  Karola  Miarki
w Lędzinach.

III.    Przygotowanie i przebieg konkursu

1. Zadanie  konkursowe  będzie  polegało  na  wykonaniu  prezentacji
multimedialnej  w  programie  Power  Point   przedstawiającej  wybrany
zawód. 

2. Prace  powinny  w  sposób  ciekawy  przedstawiać  wybrany  zawód
i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy. 

3. Prezentację multimedialną należy przesłać w wyznaczonym terminie na
adres mailowy: konkurs.dzsp1@gazeta.pl

4. Każda praca musi zostać opisana   przez autora: imię i nazwisko oraz
klasa (informacja powinna być zamieszczona na pierwszej lub ostatniej
stronie prezentacji).

5. Praca konkursowa staje się własnością szkoły.

IV. Cele konkursu

Cele konkursu:



- kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej;
- promowanie wiedzy o rynku pracy;
- propagowanie szacunku do pracy;
- zdobycie wiedzy o świecie społecznym;
- kreowanie własnych zainteresowań;
- rozwijanie zainteresowań plastycznych i informatycznych.

V. Ocena prac konkursowych:

Prace konkursowe będą oceniane pod względem:

 zgodności pracy z tematem; 
 pomysłowość i oryginalność;
 estetyki wykonanej pracy.

VI. Jury konkursu:

W skład jury konkursu wchodzą następujące osoby: p. Wioleta Tomala,
p.  Monika  Chrobok  oraz  p.  Krystyna  Chrobok.  
Rozstrzygnięcia  podane  przez  jury  konkursu  są  ostateczne  
i nie przysługuje od nich odwołanie.

      VII.  Postanowienia końcowe

Organizator  konkursu  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  ewentualne
przedłużenie,  zmiany  lub  odwołanie  konkursu  z  przyczyn  od  niego
niezależnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 


