
 

 

 
REGULAMIN  

KONKURSU  PLASTYCZNEGO  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   
Z  ZAKRESU  DORADZTWA  ZAWODOWEGO   

"Mój wymarzony zawód" 
 

Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach programu z zakresu 
doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych. 
 

1. Organizatorem konkursu jest Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
2. Konkurs ma zasięg międzypowiatowy. 
3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI). 
4. Koordynatorem konkursu jest mgr Milenia Jaśkiewicz – doradca metodyczny 

RODoN-u. 
 

 
Cele  konkursu: 

1. Zachęcenie uczniów szkoły podstawowej do myślenia o własnej przyszłości. 
2. Kształtowanie umiejętności samooceny, analizy swoich mocnych i słabych 

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

a w przyszłości uczestnika rynku pracy. 
4. Zaangażowanie uczniów do działań z zakresu preorientacji zawodowej. 
5. Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. 
6. Uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących ciekawe zawody. 

 
 

Zasady udziału 
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie  

pracy plastycznej w formacie A-3 dotyczącej pasji, zainteresowań, hobby 
ucznia, jak również jego rozwoju zawodowego. 

3. Prace należy wykonać indywidualnie. 
4. Każdy uczestnik ma prawo złożyć nie więcej niż jedną pracę konkursową. 
5. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące 

dane: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa. 
6. Nagrody przyznane zostaną trojgu najlepszym uczniom. Istnieje możliwość 

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

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

8. Organizator zastrzega możliwość odwołania konkursu na każdym etapie. 
 
Terminarz: 

• do 30.11.2014 r. zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie 



 

 

• 01.12.2014 - 09.01.2015 -  etap szkolny . Prace konkursowe ocenią 
członkowie komisji konkursowej. Szkolną komisję konkursu powołuje 
Dyrektor szkoły, 

• 12.01.2015 - 16.01.2015 (termin nadsyłania prac do Radomskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli). Trzy najwyżej ocenione prace  
z każdej szkoły należy złożyć do godziny 14.00 do 16 stycznia 2015r.  
w siedzibie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, 
ul. Słowackiego 17. Prace dostarczone organizatorom po 16.01.2015r. nie 
zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe, 

• 19.01.2015 - 02.02.2015 – II etap mi ędzypowiatowy  - ocena prac 
konkursowych.  Komisję na II etap konkursu powołuje koordynator, 

• 06.02.2015 – ogłoszenie wyników konkursu poprzez zamieszczenie listy 
laureatów na stronie internetowej RODoN. 
 

Komisja ocenia ć będzie: 
• merytoryczny przekaz treści, 
• kreatywność, oryginalność i pomysłowość, 
• formę estetyczną pracy. 

 
Uwagi ko ńcowe: 
Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatorów 
konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych. 
 


