
REGULAMIN  SZKOLNEGO  KONKURSU  NA PREZENTACJĘ 

MULTIMEDIALNĄ pt.:  „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD” 

 

Organizatorem konkursu jest Pani Joanna Kaptur – Konieczna –pedagog szkolny, doradca zawodowy  

Cele konkursu: 

 rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach i rynku pracy, 

 propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno – zawodowej, 

 wywołanie u uczniów refleksji na temat własnej kariery zawodowej oraz pogłębienie 

wiedzy o świecie zawodów, 

 pogłębianie zainteresowań uczniów technologią informacyjną oraz kształcenie 

umiejętności wykorzystywania jej w praktyce, 

Uczestnicy: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Kusocińskiego w Dolsku 

Zasady  udziału w konkursie  

1. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point. 

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

3. Prace należy wykonać indywidualnie. 

4. Praca powinna zawierać charakterystykę zawodu wg schematu ( kolejność dowolna): 

- nazwa zawodu , specyfika pracy w danym zawodzie ( opis pracy, warunki pracy), 

wymagane wykształcenie, wymagane cechy psychofizyczne i zdrowotne,  możliwości 

zatrudnienia. 

5. Prezentacja powinna dotyczyć charakterystyki  wybranego wymarzonego zawodu lub 

osoby prezentującej wymarzony zawód z najbliższego otoczenia. 

6. 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). 

7. Praca konkursowa  nie może zawierać słów i obrazów powszechnie uznawanych za 

obraźliwe. 

8. Na ostatnim slajdzie autor prezentacji podpisuje się - imię, nazwisko, klasę oraz 

podaje źródła informacji, z których czerpał wiedzę. 

9. Prace można  przesłać do organizatora Joanny Kaptur - Koniecznej na konto w 

TEAMS lub adres aska_kaptur@op.pl   

10. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point. 

11. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie 

naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na autorskość elementów graficznych ( obrazy, 

animacje) i multimedialnych ( filmy, muzyka ). 



  Kryteria oceny: 

 Komisja konkursowa w składzie: mgr Małgorzata Sławek, mgr Anita Towarek, mgr Joanna Kaptur – 

Konieczna dokona oceny wykonanych prezentacji multimedialnych  biorąc pod uwagę: 

 zgodność treści prezentacji multimedialnej  z podanym tematem, 

 oryginalność i jasność przekazu oraz kreatywność, 

 walory techniczne i estetyczne, 

 poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji w pracy,  

Podsumowanie:  

W konkursie można wygrać nagrody, które otrzymają osoby za zajęcie pierwszego, drugiego i 

trzeciego  miejsca. Prezentacje multimedialne osób biorących udział w konkursie  będą prezentowane 

na stronie szkoły oraz w szkole.     

Uwagi końcowe 

Uczestnik, który bierze udział w konkursie akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane, stają się własnością organizatora konkursu i 

mogą być wykorzystywane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie szkoły oraz 

do promocji szkoły. 

OŚWIADCZENIE 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku i danych osobowych mojego dziecka (imię,  

nazwisko, wiek)…………………………………………………………………………………… 

dla potrzeb promocyjnych konkursu na prezentację multimedialną  "Mój wymarzony zawód"  

 

………………………………………………………….       

podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


