
Regulamin IV Powiatowego Konkursu na Projekt Edukacyjny 

 „Moja pasja – mój zawód”  

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 41im. Jana Matejki w Częstochowie 

 

I. Cele Konkursu: 

I.1. Ukazanie roli zainteresowao w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania pasji w 

planowaniu ścieżki kariery zawodowej. 

I.2.Rozbudzenie zainteresowao hobbistycznych i zawodowych wśród uczniów klas gimnazjalnych. 

I.3. Kształtowanie wyobraźni uczniów dotyczącej zainteresowao i przyszłości zawodowej. 

I.4. Wspieranie i poszerzanie wiedzy uczniów na temat spójności pasji i przyszłego zawodu. 

I.5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności. 

I.6. Popularyzacja wiedzy z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej - wymiana wiedzy na 

temat zawodów poprzez prezentację wybranego zawodu z uwzględnieniem predyspozycji ucznia 

(uzdolnienia, zainteresowania, motywacja, tradycje rodzinne, stan zdrowia). 

I.7. Rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej uczniów poprzez 

zastosowanie różnych technik plastycznych. 

II. Zasady uczestnictwa  

II.1. Zasady uczestnictwa w konkursie „Moja pasja a mój przyszły zawód” , zwanego „Konkursem”  

określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do 

czasu jego rozstrzygnięcia. 

II.2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją jego warunków 

określonych w Regulaminie. 

II.3. Regulamin jest dostępny u Organizatorów oraz na stronie internetowej: www.sp41.czest.pl 

II.4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich 

gimnazjalnychpowiatu częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego i  lublinieckiego. 

II.5. Udział w konkursie jest bezpłatny. 

II.6. Projekty konkursowe będą oceniane w dwóch etapach: 

Etap I : Praca plastyczna – płaska lub przestrzenna, fotografia 

 Każdy uczestnik może przedstawid jedną pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice 

płaskiej w dowolnym formacie, 

 Ocenie podlegad będą prace wykonane samodzielnie, wcześniej niepublikowane, 



 Na odwrocie praca  powinna zawierad tytuł (zawód), imię, nazwisko i wiek autora, nazwę i 

adres szkoły, adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna, 

 Do pracy należy dołączyd pisemną zgodę  rodziców w formie oświadczenia na udział w 

konkursie, 

 Prace przesład należy na adres organizatora do dnia 18 października 2018 roku do godziny 

15.00 

 Spośród wszystkich nadesłanych prac jury wyłoni 15 prac a ich autorzyzostaną 

zakwalifikowani do II etapu Konkursu , o czym szkoły zostaną poinformowane drogą 

mailową do dnia 22 października 2018 roku. 

Etap II : Prezentacja w formie ustnej wypowiedzi na temat pasji i związanej z nią  ewentualnego 

wyboru przyszłego zawodu 

 Każdy uczeo prezentuje swoją pracę plastyczną (wybrany zawód) indywidualnie, 

maksymalny czas trwania prezentacji – 5 minut (prezentacja musi nawiązywad do 

wykonanej pracy plastycznej, między pracą a wypowiedzią ucznia musi byd spójnośd), 

 Prezentacja  będzie miała miejsce w siedzibie organizatora w dniu 25 października 2018  

(godz. 11.00- 13.00). 

 Za najlepszy projekt (praca plastyczna i prezentacja ustna) jury przyzna odpowiednio I, II i III 

miejsce. Przewidziane zostały również wyróżnienia. 

 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

II.7. Prace konkursowe przechodzą na własnośd organizatora. 

II.8. Autor pracy wyraża zgodę na wykorzystanie swojej pracy w celach promocyjnych organizatora 
konkursu. 
II.9. Adres organizatora: 
 

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki 

ul. Okólna 31/39 

42-200 Częstochowa 

tel./fax. (034) 361-38-86 

 

III. Ocena prac 

W ocenie merytorycznej prac konkursowych będą obowiązywały następujące kryteria: 
III.1. Zgodnośd z tematyką i celami konkursu 
III.2. Interesujące zaprezentowanie wybranej pasji i zawodu w formie pracy plastycznej i ustnej 
wypowiedzi, 
III.3. Spójnośd miedzy pracą plastyczną a wypowiedzią, 
III.4. Uzasadnienie wyboru kształcenia w wybranym zawodzie, 
III.5. Kreatywnośd, oryginalnośd wykonania pracy plastycznej, zastosowanie technik różnorodnych 
plastycznych. 

 



Organizatorzy Konkursu:                                                                                  
 

mgr Bożena Górniak                                                                                
mgr Katarzyna Pulcer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Częstochowa, dn……………………….. 

(Pieczęć Administratora danych) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

……………………………………………………....................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 w celu organizacji i wzięcia udziału w konkursie 

 

……………........................................................................................................................................... 
(nazwa konkursu) 

w dniu/dniach…………………......., organizowanym przez……………………………………… 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

…………………………………………………….. 
(Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie 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 danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, ul. Okólna 31/39 w 

Częstochowie tel. 34 361 38 86, e-mail: sp41@edukacja.czestochowa.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub numerem 

telefonu 34-362-51-05. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w celu organizacji i wzięcia udziału dziecka/ucznia 

 

w konkursie……………………………………......…………………......................................, 

(nazwa konkursu i termin) 

 zgodnie z regulaminem konkursu. 

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej przez Administratora danych. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału dziecka/ucznia w konkursie. 

 

……………………………………………… 

(Podpis i pieczęć Dyrektora placówki oświatowej) 


