Regulamin konkursu
„Mój zawód- moje miejsce pracy”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Mój zawód- moje miejsce pracy” jest Zgierski Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu.
2. Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Starosta Zgierski – Pan Bogdan Jarota.
Prezydent Miasta Zgierza – Pan Przemysław Staniszewski
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu zgierskiego.

§2
Cele konkursu
1. Promowanie zawodów poszukiwanych na rynku pracy, do których należą:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanik, technik budownictwa,
technik elektryk, technik informatyk, technik fryzjer, technik logistyk, technik
elektromobilności, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów
samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer,
piekarz, cukiernik, kucharz, elektryk, sprzedawca, stolarz, murarz-tynkarz, blacharz
samochodowy, lakiernik, cieśla, krawiec.
2. Preferowane zawody kształcenia Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
3. Zaangażowanie młodzieży w samodzielne poszukiwanie atrakcyjnego zawodu.
4. Stworzenie dobrej komunikacji pomiędzy młodzieżą uczącą się w szkołach zawodowych
a przyszłymi pracodawcami.
5. Zdobywanie wiedzy na temat możliwości zatrudnienia i rozwoju w firmach regionu łódzkiego.
6. Rozbudzanie patriotyzmu lokalnego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
zgierskiego.
7. Propagowanie atrakcyjnych kierunków kształcenia w szkolnictwie zawodowym na terenie
powiatu zgierskiego.
8. Umożliwienie uczniom szkół podstawowych i gimnazjów powiatu zgierskiego dokonywania
świadomego wyboru przyszłego zawodu.

§3
Zasady udziału w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić zespoły 1-2 osobowe.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego
przez siebie zawodu.
3. Prace na temat zawodów, w których szkoła nie kształci będą odrzucane.
4. Maksymalny czas trwania prezentacji – 10 minut.
5. Uczestnicy konkursu mogą nadesłać tylko jedną pracę.
6. Prace konkursowe należy przesłać na nośniku elektronicznym (płyta CD) i dostarczyć do
organizatora konkursu w 2 egzemplarzach.
7. Każdy egzemplarz musi zawierać: imię i nazwisko autora (autorów), nazwę szkoły, imię
i nazwisko opiekuna.

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone prace, które zostały wykonane na odpłatne
zlecenie oraz te, które są plagiatem istniejących już prezentacji.
9. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.
10. Autor (autorzy) zgłaszający pracę wyraża/ją zgodę na wykonanie kopii prezentacji, wykorzystanie
swojej pracy podczas pokazów oraz własnego wizerunku, w trakcie trwania konkursu oraz
w celach promocyjnych organizatora konkursu.
11. Autor (autorzy) pracy jest(są) zobowiązany(i) do dołączenia pisemnej zgody rodziców lub
prawnych opiekunów, w formie oświadczenia, na udział w konkursie.
12. Wzory dokumentów konkursowych znajdują się na stronie internetowej szkoły
https://zgierz.edu.pl w zakładce Konkurs „Mój zawód- moje miejsce pracy”.
13. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu ZZSP im. Jana Pawła II lub przesłać na adres
szkoły: ZZSP im. Jana Pawła II, 95-100 Zgierz, pl. Jana Kilińskiego 8 z nagłówkiem „Konkurs
„Mój zawód- moje miejsce pracy”. Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 16:00.

§4
Ocena prac
W ocenie merytorycznej prac konkursowych będą obowiązywały następujące kryteria:
1. Interesujące zaprezentowanie wybranego zawodu w formie ogólnej charakterystyki.
2. Uzasadnienie wyboru kształcenia w wybranym zawodzie.
3. Przedstawienie wybranej firmy z regionu łódzkiego zatrudniającej pracowników
w zaprezentowanym zawodzie (istnieje możliwość skorzystania z listy firm współpracujących ze
szkołą znajdującej się na stronie internetowej szkoły https://zgierz.edu.pl w zakładce Konkurs
„Mój zawód- moje miejsce pracy”. Zgłaszając się do firmy należy przedstawić list polecający
pobrany ze strony internetowej szkoły z zakładki Konkurs „Mój zawód – moje miejsce pracy”).

§5
Nagrody
Przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez firmy współpracujące ze szkołą.

§6
Terminarz
1. Termin nadsyłania prac upływa 17 kwietnia 2019 r. Uwaga! Uwzględniana będzie data stempla
pocztowego nadesłanej pracy.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
3. Prace będzie oceniać niezależne jury powołane przez organizatora konkursu. W jury znajdą
się m.in. przedstawiciele firm z regionu łódzkiego.
4. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora https://zgierz.edu.pl
w dniu 24 kwietnia 2019.
5. Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019r.
w siedzibie szkoły.

