
 

REGULAMIN  KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO  NA 

PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „KLIKNIJ W ZAWÓD” 

 

I INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Organizatorem konkursu jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

w Mielcu, dla której organem prowadzącym jest Powiat Mielecki.    
2. Temat konkursu brzmi: „Kliknij w  zawód”. 

3. Przedmiotem  konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej 

wybranego przez uczestników zawodu.  

4. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.  
5. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dniach od 09.01.2023 r. do 12.01.2023r.    

Gala Finałowa – do 03.02.2023r. 

 

 

II CELE KONKURSU 

  
1. Wspieranie  szkoły  w  realizacji  działań  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa  

Zawodowego.  
2. Propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej.  
3. Wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz pogłębienie 

wiedzy o świecie zawodów.  
4. Pobudzenie zainteresowań uczniów technologią informacyjną oraz kształcenie 

umiejętności wykorzystywania jej w praktyce.  
5. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności 

artystycznych.  
6. Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.  
7. Ujawnianie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie 

własnych opracowań zadanych zagadnień. 
 

III WYMOGI FORMALNE  
1.  Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu przez   

dwuosobowe zespoły.  

2. Każda szkoła do konkursu może zgłosić maksymalnie  2 zespoły. 

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych oraz pozostawienie zgłoszonych prac do dyspozycji organizatora.  
4. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point.  
5. Zespół biorący udział w  konkursie może złożyć tylko jedną pracę.   
6. Praca powinna zawierać charakterystykę zawodu wg schematu (kolejność dowolna):  
a) nazwa zawodu , 

b) specyfika pracy w danym zawodzie (opis pracy, warunki pracy),  
c) wymagane wykształcenie,  
d) wymagane cechy psychofizyczne i zdrowotne, 

e) możliwości zatrudnienia.  

6. Prezentacja może dotyczyć charakterystyki wybitnego przedstawiciela wybranego 

zawodu lub osoby prezentującej ten zawód z najbliższego otoczenia. Dodatkowo 

premiowane będą  prezentacje związane z kierunkiem kształcenia danego 

uczestnika/zespołu.   
7. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 8 slajdów i nie więcej niż  



10. Technika wykonania jest dowolna ( prezentacja może zawierać zdjęcia, animacje, 

filmy, muzykę, może być artystyczną lub humorystyczną formą przedstawienia 

zawodu).   
8. Kryteria oceny prezentacji multimedialnych: 

 
a) poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji, 

 
b) przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

 
c) walory techniczne ( przyjazny i czytelny interfejs, sposób wykonania z pomocą narzędzi 

informatycznych ), 
 

d) innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu, 
 

e) ogólne wrażenie estetyczne. 
 

10. Autorzy  prezentacji podpisują się na dodatkowym, ostatnim slajdzie i podają źródła 

informacji, w oparciu o które powstała prezentacja. 

11. Prace należy składać na pendrive wraz z informacją (imiona i nazwiska uczestników, 

data urodzenia, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna – wzór opisu w załączniku). 

12. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym 

otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point. 

 

 

IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU 

  
1. W konkursie biorą udział chętni uczniowie szkół ponadpodstawowych - opiekę nad 

uczniami zainteresowanymi udziałem w konkursie obejmuje lider doradztwa 

zawodowego w szkole lub inny nauczyciel, specjalista, wychowawca,  
- celem pracy opiekuna jest pomoc uczniom w określeniu swojej przyszłości 

zawodowej i wspieranie ich w trakcie przygotowywania pracy konkursowej. 

2. Opisane prace wraz z  Oświadczeniami, Zgodą na publikację i przetwarzanie danych 

osobowych, a także podpisaną klauzulą informacyjną, należy dostarczyć do organizatora   

konkursu: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

w Mielcu  do 22.12.2022. 

3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie 

konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 

4. Organizator nie zwraca prac. 

5. Finał konkursu:  12.01.2023r. 
➢  prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, powołaną przez  Dyrektora 

Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,  
➢ o zwycięstwie będzie decydować suma uzyskanych punktów od poszczególnych 

członków jury przyznawanych w skali od 1 do 3 za każde kryterium. Wszelkie decyzje 

będą podejmowane większością głosów, np. w przypadku prac, które uzyskają taką 

samą ilość punktów. Wszelkie kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń rozstrzyga 

Przewodniczący Komisji,  
➢ z rozstrzygnięcia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zostanie 

podpisany przez wszystkich jej członków, 

➢ dla zwycięzcy przewidziana jest  atrakcyjna nagroda, 

➢ przewiduje się także nagrody specjalne,   
➢ wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie. 



V POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu zostaną przesłane do szkół 

ponadpodstawowych powiatu mieleckiego pocztą elektroniczną. Dodatkowe 

informacje można bezpośrednio uzyskać od doradców zawodowych Moniki 

Weryńskiej i Jolanty Łachut oraz psychologa Katarzyny Kapinos w Specjalistycznej 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Mielcu, ul. Sękowskiego 2b,                   tel. 

17 788 49 78 lub 606 503 243.  
2. Prace konkursowe wraz z  opisem (wzór w załączniku) należy składać osobiście przez 

opiekuna  danego zespołu w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w  Mielcu,   ul. Sękowskiego 2b  do 22.12.2022.  
3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, 

wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz przeniesienie praw 

autorskich w całości na rzecz organizatora – Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno- 

Pedagogiczną w Mielcu.  
4. Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach od 09.01.2023 r. do 

12.01.2023 r. 

5. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród zwycięzcom i prezentacja prac nastąpi do 

03.02.2023r. na Gali Finałowej.  O jej terminie organizator powiadomi telefonicznie 

lub pocztą elektroniczną.  

6. Uczniowie, którzy będą laureatami mogą przedstawić swoje prezentacje na forum 

podczas ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zwycięzcom. 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska  

i informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia tych informacji na stronie 

internetowej SPPP w Mielcu oraz w lokalnych mediach. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja 

Konkursowa.  

 

 

 

Życzymy wszystkim twórczej, kreatywnej pracy! 

   
 

                                                                                                                Organizatorzy



Wzór opisu pracy konkursowej do Konkursu zawodoznawczego „Kliknij w zawód” 

organizowanego przez  Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną            

w Mielcu. 

Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Szkoła, klasa opiekun 

 

 

 

   

 

 

 

  

OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem konkursu zawodoznawczego  „Kliknij 

w zawód” organizowanego przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Mielcu oraz akceptuję jego warunki.  

2. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie zawodoznawczym „Kliknij w zawód” 

organizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Mielcu  

oraz na wykorzystanie nadesłanej pracy  w działalności SPPP w Mielcu.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 
Imiona  i nazwiska autorów pracy  

 

......................................................................................................................................................  
(data i czytelne podpisy opiekunów prawnych /rodziców lub dorosłych  autorów pracy)  

 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:  

 

1. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imion i nazwisk autorów pracy oraz 

wieku, klasy i szkoły w związku z udziałem w konkursie zawodoznawczym „Kliknij 

w zawód”  organizowanym przez Specjalistyczną  Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną  

w Mielcu we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego 

wynikach.  

2. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie: 

imię i nazwisko autora pracy, wiek, szkoła  przez Administratora Danych, którym jest 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu u. Sękowskiego 2b,  

39- 300 Mielec  w zakresie przeprowadzenia   i realizacji konkursu.  
 

…………………….............................................................................................................  

(data i czytelny podpisy opiekunów prawnych/ rodziców / autora pracy)  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Mielcu ul Sękowskiego 2b, 39-300 Mielec.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji założeń 

wynikający z Regulaminu konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w zakresie związanym  

z uczestnictwem w konkursie przeprowadzonym przez Poradnię Psychologiczno –

Pedagogiczną w Mielcu. 

Zapoznałem/łam się………………………………………………………………………. 
                                              (data , czytelne podpisy rodziców/opiekunów lub dorosłego uczestnika konkursu) 
 


