REGULAMIN KONKURSU Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych

pn. PLANER KARIERY „Mam tę MOC!
– mój potencjał a przyszły zawód”
W RAMACH XII OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
„DoradzaMY zawodowo – wybieraMY odlotowo”

Głównym celem Konkursu pn.: „Mam tę MOC!– mój potencjał a przyszły zawód”, zwanego dalej
Konkursem, jest stworzenie PLANERA KARIERY, który będzie stanowił kompendium wiedzy do świadomego
planowania dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, dającej możliwości wykonywania w przyszłości
satysfakcjonującej pracy w świadomie wybranym przez ucznia zawodzie.
PLANER KARIERY to indywidualny plan ucznia dotyczący stworzenia własnej ścieżki edukacji i kariery
zawodowej z perspektywą wykonywania wymarzonego zawodu w przyszłości.

Organizator:
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Cele konkursu
• Kształtowanie u młodzieży umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej;
• Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia zgodnej z preferencjami, zainteresowaniami ucznia oraz
trendami na rynku pracy;
• Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia i planowania;
• Pogłębienie wiedzy o zawodach i rynku pracy;
• Wsparcie działań szkół w zakresie realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
jest kariera zawodowa
Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych z terenu miasta Kalisza oraz
powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, jarocińskiego, pleszewskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego,
ostrzeszowskiego.
2. Opiekę nad uczniami obejmuje nauczyciel – szkolny koordynator Konkursu, wyłoniony przez dyrektora
szkoły (np. doradca zawodowy, pedagog, wychowawca, nauczyciel przedmiotu).
3. Konkurs polega na opracowaniu i wykonaniu przez ucznia prezentacji multimedialnej zapisanej w
formacie pptx., ppt., pdf., odtx., pod nazwą: PLANER KARIERY „Mam tę MOC! – mój potencjał a
przyszły zawód”. W prezentacji uczniowie przedstawiają swój potencjał zawodowy i mocne strony, na
których w przyszłości mogą zbudować karierę zawodową .
4. W Konkursie oceniane są prace uczniów, zwane PLANERAMI KARIERY.
5. W konkursie biorą udział uczniowie indywidualnie.
6. Jeden uczeń może zgłosić do Konkursu jeden Planer.
7. Prezentacja powinna zawierać minimum 10, a maksymalnie 15 slajdów / odsłon
8. Planer Kariery powinien uwzględniać i obrazować w szczególności:
➢ obecne zainteresowania, pasje, umiejętności, temperament, wartości, cechy charakteru,
możliwości intelektualne i stan zdrowia ucznia
➢ plan uzyskania wymarzonego zawodu (drogi dojścia do zawodu, wybór konkretnych szkół,
kierunków studiów),
➢ wizję pracy w swoim wymarzonym zawodzie.
9. Ponadto prace konkursowe powinny posiadać:
➢ stronę tytułową, zawierającą nazwę konkursu – PLANER KARIERY „Mam tę MOC! – mój
potencjał a przyszły zawód”.
➢ nazwę prezentowanego zawodu,
➢ imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły ucznia
10. Jako nazwę pliku należy podać nazwę zawodu, którego dotyczy PLANER.
11. Prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej.

12. Prace konkursowe przesyłane są drogą elektroniczną przez nauczyciela/opiekuna
z danej szkoły na adres: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
13. W treści maila nauczyciel/opiekun podaje swoje dane kontaktowe, nazwę szkoły oraz imię i nazwisko
ucznia, klasę oraz tytuł jego pracy.
14. Wraz z pracą ucznia prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia zgody rodziców / opiekunów prawnych na
przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej ucznia (załącznik_nr1).
Komisja Konkursowa:
• Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
• Komisję konkursową powołuje Dyrektor CWRKDiZ w Kaliszu, w skład której wchodzą pracownicy
CWRKDiZ w Kaliszu.
Kryteria oceny prezentacji multimedialnych:
• Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
• Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
• Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
• Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
• Ogólne wrażenie estetyczne.
Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna.
Terminy:
Prace konkursowe wraz z załącznikiem_1, należy przesłać do dnia 20 listopada 2020 roku na adres email: konkursy@cwrkdiz.kalisz.pl
Temat wiadomości : Konkurs - PLANER KARIERY.
W treści wiadomości prosimy podać dane osobowe i telefon kontaktowy.
Zasady przyznawania nagród:
• Do dnia 30 listopada 2020 roku Komisja konkursowa powołana przez Organizatora wybierze laureatów
konkursu.
• W konkursie zostają nagrodzone 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
• Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie www.cwrkdiz.kalisz.pl oraz na
fanpage na Facebooku Organizatora do dnia 30 listopada 2020 r.
• Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane kurierem na adres szkoły lub w inny sposób
ustalony indywidualnie z uczestnikiem.
• Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie do wydruku w formie pdf na adres
mailowy.
Postanowienia końcowe:
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania i publikowania prac do promocji konkursu oraz
działań statutowych.
• Osoba do kontaktu ws. konkursu: Adriana Poznańska,
e-mail: a.poznanska@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.: 515 938 125

Załącznik_1 do regulaminu konkursu
PLANER KARIERY „Mam tę MOC!– mój potencjał a przyszły zawód”
!

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)
w konkursie pod nazwą: PLANER KARIERY „Mam tę MOC!– mój potencjał a przyszły zawód”, którego
organizatorem jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa
62, 62-800 Kalisz.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu pod nazwą: PLANER
KARIERY „Mam tę MOC!–mój potencjał a przyszły zawód”, którego organizatorem jest Centrum
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, ul. Południowa 62, 62-800 Kalisz.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) do celów
związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocją.
Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, w prasie lokalnej pracy konkursowej mojego dziecka
wraz z jego danymi osobowymi: imienia, nazwiska, wieku dziecka i nazwy szkoły/ klasy do której
uczęszcza.

……………….......…………………….………………….
(data i podpis rodzica/opiekuna)

