Regulamin Konkursu Plastycznego
z obszaru doradztwa zawodowego
dla uczniów publicznych szkół powiatu dzierżoniowskiego
Temat Konkursu Plastycznego dla uczniów publicznych szkół podstawowych klas
„Mam plany na przyszłość. Zawód, który będę wykonywać to …”

I-III:

Temat Konkursu Plastycznego dla uczniów publicznych szkół podstawowych klas IV-VIII:
„Mam plany na przyszłość. Moja pasja - moja praca”
Temat Konkursu Plastycznego dla uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych:
„Mam plany na przyszłość. Moja kariera zawodowa”

Cele konkursu
1. Promowanie Szkolnego Doradztwa Zawodowego w przestrzeni szkolnej.
2. Wspieranie szkół w tworzeniu i realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
3. Motywowanie uczniów do pozyskiwania wiedzy o świecie zawodów
i do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
4. Rozwijanie kreatywności oraz uzdolnień artystycznych uczniów.
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I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2
a partnerami, którzy wspierają są: Wydział Edukacji oraz Biuro Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
2. Patronem konkursu jest Starosta Dzierżoniowski.
3. Osoba odpowiedzialna – Justyna Blacharz koordynator ds. doradztwa zawodowego
Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa
Edukacyjnego w Dzierżoniowie ul. Parkowa 2.

II. Warunki przystąpienia do konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie się uczestnika do szkolnego
doradcy zawodowego i złożenie Karty zgłoszenia uczestnika do Konkursu
Plastycznego – Załącznik Nr 1)
2. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursów oraz do zamieszczania
części tych danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa szkoły, adres e-mail)
w środkach społecznego przekazu.
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń publicznej szkoły podstawowej:
klasy I-VIII oraz uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie powiatu
dzierżoniowskiego, którzy przedstawią szkolnemu doradcy zawodowemu wymagane
oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikowaniu danych imienia
i nazwisko ucznia w celach promocji konkursu z podpisem rodzica/opiekuna
prawnego (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie Plastycznym
i przetwarzaniu danych osobowych – Załącznik Nr 2) oraz podpisaną Klauzulę
informacyjną (Załącznik Nr 3)
4. Każde zgłoszenie pracy jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem autorskich
praw majątkowych do nich na rzecz organizatora, o których mowa w ustawie z dnia
4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz.
1191 z póź. zm.)
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatorów
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku oraz z art.
13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE na podstawie udzielonej zgody.
6. W przypadku uczniów niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun
prawny.
III.

Czas trwania konkursu:
21 lutego 2022 roku - 18 marca 2022 roku;
1. Zgłoszenia prac uczestników przyjmuje szkolny doradca zawodowy od dnia
21 lutego 2022 roku do dnia 18 marca 2022 roku za pośrednictwem szkoły;
2. Szkolny doradca zawodowy przekazuje prace uczestników oraz niezbędną
dokumentacje (wymagane oświadczenie, zgoda i klauzula) do dnia 22 marca 2022
roku do koordynatora ds. doradztwa zawodowego - Powiatowego Centrum
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego
w
Dzierżoniowie.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 marca 2022
roku;

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych szkół podstawowych oraz
ponadpodstawowych.
2. Tematyka prac plastycznych powinna nawiązywać do wiedzy o świecie zawodów.
3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Prace uczestników mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunek,
malarstwo, grafika itp., sporządzone w formacie A3.
5. Prace zostaną ocenione wg następujących kryteriów:
a)twórcze pomysły uczniów
b)estetyka wykonanej pracy
c)przedstawienie najbardziej charakterystycznych cech/atrybutów wybranego
zawodu.
6. Prace uczestników muszą być czytelnie oznaczone i zawierać dane ucznia (imię
i nazwisko, klasę, nazwę szkoły i miejscowość, nazwę zawodu)
7. Etap zgłoszenia uczestnika do konkursu oraz złożenie jego pracy w szkole jest
monitorowany przez szkolnego doradcę zawodowego.
8. Prace ze wszystkich szkół muszą zostać przekazane do koordynatora ds. doradztwa
zawodowego w Powiatowym Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie w terminie do dnia 22 marca 2022r.
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V. Przebieg konkursu
1. Prace uczniów zostaną ocenione przez powołane jury, w skład którego wchodzić będą
przedstawiciele: Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego
i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie oraz przedstawiciele publicznych szkół.
2. Jury ustali sposób i punktację oceny prac uczniów według ustalonych kryteriów.
Wszystkie decyzje komisji będą podejmowane większością głosów.
3. Ocenie będą poddawane prace uczniów odrębnie dla poszczególnych kategorii
(etapu edukacyjnego):
a) Kategoria - szkoły podstawowe I-III
„Mam plany na przyszłość. Zawód, który będę wykonywać to …”
b) Kategoria - szkoły podstawowe IV-VI oraz szkoły podstawowe VII-VIII
„Mam plany na przyszłość. Moja pasja - moja praca”
c) Kategoria - szkoły ponadpodstawowe
Mam plany na przyszłość. „Moja kariera zawodowej”
4. O zwycięstwie decydować będzie suma punktów uzyskanych od członków jury
przyznanych w skali od 1 do 3 za każde kryterium.
5. Po przeprowadzonym konkursie zostanie spisany protokół.
6. Dla zwycięzców Konkursu Plastycznego - trzech pierwszych miejsc w poszczególnych
kategoriach, przewidziane są nagrody rzeczowe. Mogą być przyznawane wyróżnienia.
7. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie Plastycznym.
VI. Podsumowanie
1. Dokumenty: Regulamin Konkursu, Karta zgłoszenia oraz Oświadczenie zostaną
przesłane do szkół, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Prace złożone do konkursu nie będą zwracane autorom.
3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego
rezygnacją z udziału w konkursie.

Osoba odpowiedzialna:
Justyna Blacharz
Koordynator ds. doradztwa zawodowego PCPP-PiDE w Dzierżoniowie
jblacharz@boxmail.pl
Tel. 831 56 79;
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