
 

 

REGULAMIN 
konkurs z zakresu doradztwa zawodowego  

"Innowacyjny Radomski Biznes" pod hasłem  
„Przez trudy do gwiazd” – II edycja szkoły gimnazja lne 

 
Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach programu z zakresu 
doradztwa zawodowego w gimnazjum. 
 
1. Organizatorem konkursu jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
2. Konkurs ma zasięg międzypowiatowy. 
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów. 
4. Koordynatorem konkursu jest mgr Milenia Jaśkiewicz – doradca metodyczny 

RODoN-u. 
 
Cele konkursu: 
1. Zachęcenie młodzieży do myślenia o własnej przyszłości. 
2. Propagowanie przedsiębiorczości i upowszechnianie postaw przedsiębiorczych. 
3. Kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych stron, 

umiejętności i zainteresowań. 
4. Kreowanie postawy elastycznego i mobilnego ucznia (absolwenta, studenta),  

a w przyszłości uczestnika rynku pracy. 
5. Zaangażowanie młodzieży do działań z zakresu preorientacji zawodowej. 
6. Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery  

i samozatrudnienia. 
7. Uzyskanie oryginalnych biznesplanów, promujących ciekawe zawody. 
 
Zasady udziału: 
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
2. Warunkiem udziału w konkursie jest wysłanie zgłoszenia szkoły do organizatora 

konkursu (karta zgłoszenia). 
3. Przystąpienie do konkursu wiąże się z przedstawieniem pomysłu  

na przedsięwzięcie biznesowe przygotowane pod kierunkiem 
nauczyciela/opiekuna danej szkoły i sporządzenie biznesplanu przedsięwzięcia 
wg załączonego wzoru ("załącznik nr 2" do regulaminu). 

4. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące 
dane: imię i nazwisko autora pracy, szkoła (gimnazjum), klasa ("załącznik nr 3") 

5. Prace należy wykonać indywidualnie. 
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić kilka pomysłów na biznes. 
7. Zgłaszany pomysł powinien charakteryzować się innowacyjnością. 
8. Pomysły zgłaszane przez uczestników nie mogą naruszać praw autorskich osób 

trzecich oraz muszą być pomysłami autorskimi. 
      
 
 



 

 

Przebieg konkursu: 
1. Do  28.11.2014 – Zgłoszenie szkół do konkursu w sekretariacie RODoN-u. 
2. Konkurs rozpoczyna się 01.12.2014r. a kończy 19.01.2015r . (II etapy) 

• I etap szkolny – 01.12.2014 – 9.01.2015 
• II etap – międzypowiatowy – 12.01.2015-16.01.2015 (termin nadsyłania 

prac do Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli) z każdej szkoły 
3 najwyżej ocenione prace. 

3. Prace dostarczone organizatorom po 16.01.2015r. nie zostaną rozpatrzone 
jako prace konkursowe. 

4. Prace należy złożyć do godziny 14.00 do 16 stycznia 2015r.  w siedzibie 
Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, ul. Słowackiego 
17 

5. Prace można wysyłać również drogą elektroniczną na adres e-mail 
koordynatora konkursu: milenia.jaskiewicz@rodon.radom.pl 

6. Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej. Szkolną komisję 
konkursu powołuje dyrektor szkoły, komisję na II etap konkursu powołuje 
koordynator. 

7. Komisja oceniać będzie: 
• merytoryczny przekaz treści, 
• kreatywność, oryginalność i pomysłowość, innowacyjność przedsięwzięcia, 
• formę estetyczną pracy. 
8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 lutego 2015r.  
9. Lista nagrodzonych i ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 

Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
10. Nagrody przyznane zostaną trojgu najlepszym uczniom. Istnieje możliwość 

przyznania większej liczby nagród rzeczowych w zależności od pozyskanych 
przez organizatora środków finansowych. 

11. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy dostarczą podpisany przez 
prawnego opiekuna "załącznik nr 1" niniejszego regulaminu.  

12. Organizator zastrzega możliwość odwołania konkursu na każdym etapie. 
 
Uwagi ko ńcowe: 
Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów 
konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 
 


