
  

                

  

RegulaminRegulamin  

                  miejskiego konkursu zawodoznawczegomiejskiego konkursu zawodoznawczego  

  dla uczniów bytomskich szkół gimnazjalnychdla uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnychi ponadgimnazjalnych  

PRZYŁAPANI ZAPRACOWANI PRZYŁAPANI ZAPRACOWANI ––  Drzewo Drzewo 
zawodów w mojej rodziniezawodów w mojej rodzinie    

1.1.  POSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1.    Organizatorem konkursu jest zespół doradców zawodowych działającyOrganizatorem konkursu jest zespół doradców zawodowych działający  przy przy 
Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. W. Korfantego w Bytomiu.Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. W. Korfantego w Bytomiu.  

2.2.  Zasady konkursu reguZasady konkursu reguluje niniejszy regulamin.luje niniejszy regulamin.  
3.3.  Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych                  Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów bytomskich szkół gimnazjalnych                  

i ponadgimnazjalnych.i ponadgimnazjalnych.  
4.4.  Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:  

a)a)  poster,poster,  
b)b)  prezentacja mulitimedialnaprezentacja mulitimedialna..  

2.2.  CELE  KONKURSUCELE  KONKURSU  

1.1.  Rozszerzenie wieRozszerzenie wiedzy uczndzy uczniów na tematiów na temat  zawodów i świata zawodów i świata pracy.pracy.  
2.2.  Rozwijanie Rozwijanie u uczniów u uczniów zainteresowań zainteresowań plastycznych oraz plastycznych oraz grafiką komputerowągrafiką komputerową..  
3.3.  Rozwijanie Rozwijanie u uczniów u uczniów umiejętności umiejętności zdobywania informacjizdobywania informacji..  
4.4.  Poznawanie przez uczniówPoznawanie przez uczniów  historiihistorii  zawodówzawodów  występujących wśród członkówwystępujących wśród członków  

rodziny.rodziny.  

3.3.  WYMOGI  WYMOGI  FORMALNEFORMALNE  



1.1.  Do konkursu każdy uczeń możeDo konkursu każdy uczeń może  zgłosić jedną pracę wykonaną w wybranej przez zgłosić jedną pracę wykonaną w wybranej przez 
siebie technice siebie technice --  poster lub prezentacja poster lub prezentacja multimedialnamultimedialna::  
a)a)  PPraca powinna przeraca powinna przeddstawiać drzewo genealogiczne zawodów wykonywanych                 stawiać drzewo genealogiczne zawodów wykonywanych                 

w w rodzinie zgłaszającegorodzinie zgłaszającego  ((gdy pgdy przodek wykonywał więcej niż jeden zawód od rzodek wykonywał więcej niż jeden zawód od 
zgłaszającego zależy ile zawodów umieścizgłaszającego zależy ile zawodów umieści  w pracy)w pracy)..  

b)b)  Na drzewie Na drzewie nie należynie należy  podawać danych osobowych krewnych (podawać danych osobowych krewnych ( nazwisko, nazwisko, data data 
i miejsce urodzenia), a tylko stopień pokrewieństwa.i miejsce urodzenia), a tylko stopień pokrewieństwa.  

c)c)  Do pracy należy dołączyćDo pracy należy dołączyć  krótki okrótki opis pis jednego zawodu, wybranego z tych, które jednego zawodu, wybranego z tych, które 
zostały umieszczone na drzewie genealogicznym. Opis powinien zawierać:zostały umieszczone na drzewie genealogicznym. Opis powinien zawierać:  
§§  wymagania psychofizyczne zawoduwymagania psychofizyczne zawodu,,  
§§  opis czynności zawodowychopis czynności zawodowych,,  
§§  opis środowiska pracy (miejsce wykonywania, zagrożenia, praca opis środowiska pracy (miejsce wykonywania, zagrożenia, praca 

indywidualna czy w grupie)indywidualna czy w grupie)..  
d)d)  PrezentacjęPrezentację  multimedialnąmultimedialną  należy zapisać nanależy zapisać na  płyciepłycie  CDCD--RR..  
e)e)  Poster Poster   można wykonać w można wykonać w dowolnym formaciedowolnym formacie  (wielkości)(wielkości)..  
f)f)  Pracę Pracę należy opisaćnależy opisać  swoimi swoimi danymi danymi wg metryczki (zał. nwg metryczki (zał. nr 1) r 1) i i zapakowaćzapakować. .   

2.2.  Wykonaną przez siebie pracę konkursową należy oddaćWykonaną przez siebie pracę konkursową należy oddać  w sekretariacie w sekretariacie Centrum Centrum 
Kształcenia Ustawicznego imKształcenia Ustawicznego im..  W. Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, W. Korfantego, ul. Powstańców Śląskich 10, 
zz  dopiskiem DORADCY ZAWODOWI dopiskiem DORADCY ZAWODOWI --  KONKURS ZAWODOZNAWCZYKONKURS ZAWODOZNAWCZY..  

4.4.  HARMONOGRAM  KONKURSUHARMONOGRAM  KONKURSU  

1.1.  Termin przyjmTermin przyjmowania prac konkursowych owania prac konkursowych   
        --  do dnia do dnia 1212.0.022.201.20166rr..  (pią(piątektek).).  
2.2.  Zawiadomienie o werdykcie Jury przesłane drogą elektroniczną do szkół  Zawiadomienie o werdykcie Jury przesłane drogą elektroniczną do szkół    

        --  do do 1111.03.201.03.20166rr..  (piątek)(piątek)  
3.3.  Wręczenie nagród i prezentacja pracWręczenie nagród i prezentacja prac  
        --  podczas Targów Edukacyjnych organizowanych w rampodczas Targów Edukacyjnych organizowanych w ramach ach 
                IXIX  Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.Bytomskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.  

                                                55. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. POSTANOWIENIA KOŃCOWE   

1.1.  Oceny prac i przyznania nagród dokona Jury KonkursuOceny prac i przyznania nagród dokona Jury Konkursu,,  w którego sw którego skład wejdą     kład wejdą     
doradcy zawodowidoradcy zawodowi  ii  nauczyciele CKU.nauczyciele CKU.  

2.2.  W każdej kategorii przyznane mogą być tW każdej kategorii przyznane mogą być trzy nagrody za I, II i III miejsce. Ponadto rzy nagrody za I, II i III miejsce. Ponadto 
Jury KonkursuJury Konkursu  może przyznać wyróżnienia.może przyznać wyróżnienia.  

2.2.  Decyzje Jury są ostateczne.Decyzje Jury są ostateczne.  
3.3.  PracePrace  złożone do konkzłożone do konkursu nie będą zwracane autorom ursu nie będą zwracane autorom lecz pozostaną                          lecz pozostaną                          

w zbiorach CKU i mogą być wykorzystywane przez doraw zbiorach CKU i mogą być wykorzystywane przez doradców zawodowych.dców zawodowych.  
4.4.  Dodatkowych informacji na temat konkursDodatkowych informacji na temat konkursu udzielają doradcy zawodowiu udzielają doradcy zawodowi::                          

Aneta DykierekAneta Dykierek  ttel.el.: : 694 080694 080  011011  i Elżbieta Wojdyła ti Elżbieta Wojdyła tel.el.: : 507507  288 313288 313..  


