
Regulamin Konkursu
z doradztwa zawodowego dla młodzieży klas VII I VIII  Szkoły Podstawowej nr 51

 im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

" Mój wymarzony  zawód, który będę wykonywał/a w przyszłości 
-stwórz prezentację multimedialną ".

I. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu z doradztwa zawodowego " Mój wymarzony  zawód, 
który będę wykonywał/a w przyszłości - stwórz prezentację multimedialną".
jest Szkoła Podstawowa nr 51  im. Fryderyka Chopina w Katowicach – 
odpowiedzialni  nauczyciele:  mgr Danuta Porc, mgr Marta Grzesik.

II. Cele konkursu

 Zainteresowanie tematyką rynku pracy.

 Zachęcenie młodzieży do zaangażowania się  w działania na rzecz 
kreatywnego poszukiwania zawodu dla siebie – planowania własnej ścieżki 
kariery zawodowej.

 Motywowanie uczniów do poznania swoich mocnych stron i rozwijania 
zdolności informatycznych.

III. Uczestnictwo w konkursie

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII, Szkoły Podstawowej 
nr  51 im. Fryderyka Chopina w Katowicach.

 Uczeń może wykonać tylko jedną prezentację multimedialną.

 Praca składa się  max z 15 slajdów

 Pierwszy slajd ma zawierać: tytuł prezentacji, imię, nazwisko oraz klasę 
autora.

 Ostatni slajd ma zawierać netografię  (szczegółowy wykaz linków do 
ewentualnych materiałów z Internetu)

 Prace mogą być wykonane w  dowolnym programie umożliwiającym tworzenie
prezentacji multimedialnych ( zapisane w postaci pokazu).



 Prace należy wysłać na adres e-mail: dz.konkurs  @wp.pl do 
10 czerwca 2020r.

 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki
regulaminu, w tym na  przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
uczestnika, przez organizatorów konkursu, publikowanie wyników konkursu, 
bezpłatne opublikowanie  prac konkursowych przez organizatorów i jury 
konkursu.

IV. Kryteria oceniania .

Komisja konkursowa składa się z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 51
 im. Fryderyka Chopina  w Katowicach

V. Skład komisji konkursowej:

1. Dyrektor szkoły mgr Mirosława Wnękowicz 

2. mgr Danuta Porc

3. mgr Marta Grzesik

Komisja konkursowa ocenia

1. Zgodność pracy z tematem konkursu.

2. Jakość wykonania prezentacji.

3. Oprawa graficzna prezentacji.

4. Kreatywny pomysł prezentacji.

5. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania.

Dla finalistów konkursu przewidziane są cenne nagrody i dyplomy

1. Miejsce zewnętrzny dysk twardy Adata 1TB USB 3.0 ,

2. Miejsce pendrive 64 GB,

3. Miejsce myszka komputerowa - bezprzewodowa.  

VI. Terminarz konkursu:

  prace należy przesyłać tylko drogą elektroniczną do 10 czerwca 2020 r.

 ogłoszenie wyników 15 czerwca 2020 r.

  uroczysty finał i wręczenie nagród odbędzie się na Akademii zamykającej rok 
szkolny 2019/2020 ( ewentualny osobisty odbiór nagród w sekretariacie szkoły
od 26 czerwca 2020 r do 01 września 2020 r)



VII.Dodatkowe informacje

1.Nadsyłanie prac  do 10 czerwca 2020r  (wyłącznie pocztą elektroniczną) na adres:
dz.k  onkurs@wp.pl

2. Prace przesłane do organizatora po terminie, niezgodne z tematem, niezgodne

z regulaminem zostaną zdyskwalifikowane.

3. Wszystkie prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora, który 
zastrzega sobie możliwość publikowania ich na stronie internetowej szkoły oraz ich 
użycia w trakcie pokazu na finale konkursu (w celu reklamowania konkursu).


