Regulamin Konkursu „ Mój zawód - Moja przyszłość - Moje portfolio”
w II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu
„Laboratorium”
§1
ORGANIZATOR:
1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty we współpracy z Warmińsko-Mazurską
Specjalną Strefą Ekonomiczną i Przedsiębiorstwem Alnea.
2. Konkurs „Mój zawód - Moja przyszłość - Moje portfolio” (dalej konkurs)
organizowany jest w ramach II edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze
Zawodu „Laboratorium”.
§2
CEL KONKURSU:
1. Celem Konkursu jest wspomaganie uczniów w procesie dokonywania wyboru zawodu
oraz ścieżek kształcenia, a także skuteczne i optymalne planowanie swojej przyszłej
kariery w taki sposób, by ryzyko popełnienia błędu było jak najmniejsze.

§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
1. W konkursie „ Mój zawód - Moja przyszłość - Moje portfolio” mogą uczestniczyć
uczniowie biorący udział w Programie „Laboratorium”.

§4
WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA ZGŁASZONA DO KONKURSU:
1. „ Mój zawód - Moja przyszłość - Moje portfolio” to indywidualna forma pracy ucznia
wykonana w kategoriach:
1) kategoria I - praca pisemna,
2) kategoria II - prezentacja multimedialna lub film,
3) kategoria III - praca plastyczna.
2. Praca konkursowa w Kategorii I oraz II powinna składać się z następujących części:
1) Część I - Kim jestem? – część, w której uczeń przedstawia, określa i uporządkuje system
własnych wartości, zainteresowań, umiejętności, predyspozycji, mocnych i słabych
stron oraz własnej osobowości.

2) Część II - Moje cele zawodowe – część, w której uczeń m.in. decyduje o charakterze
swojej przyszłej pracy, przedstawia zadania i czynności zawodowe wybranego zawodu,
otoczenie pracy, korzyści wynikające z wykonywania określonego zawodu.
3) Część IV - Kim chcę w życiu zostać? – część, w której uczeń podejmuje decyzję kim
będzie, co zrobić, by zrealizować swoje plany/marzenia zawodowe, zastanowić się nad
ewentualnymi przeszkodami mogącym stanąć na drodze realizacji zamierzeń i
zaplanować alternatywne drogi dojścia do celu.
4) Część V - Jak skutecznie szukać pracy w moim regionie? – część, w której uczeń skupi
się nad technikami skutecznego szukania pracy.
3. Praca konkursowa w Kategorii III powinna odnosić się tematycznie do zawodu, który
uczeń wybrał podczas realizacji Programu „Laboratorium”.
§5
ZASADY ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:
1. Każda szkoła może zgłosić w ramach konkursu nie więcej niż 3 uczniów w każdej
kategorii.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie pracy wraz z załączoną kartą
zgłoszeniową oraz oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich.
3. Termin nadsyłania prac do Organizatora do 4 czerwca 2018 r.
4. Prace należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs w Programie „Laboratorium”.
5. Szkoła zgłaszając uczniów do Konkursu akceptuje niniejszy regulamin.

§6
KOMISJA KONKURSOWA „ Mój zawód - Moja przyszłość - Moje portfolio”

1. Komisje konkursową powołuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,
2) po jednym przedstawicielu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz Przedsiębiorstwa Alnea Sp. z o.o.,
3) koordynatorzy szkolni wyłonieni w losowaniu.
3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac w I i II Kategorii biorąc pod uwagę:

1)
2)
3)
4)

zgodność formy opisu przesłanej pracy z wymaganą strukturą – 5 pkt,
sposób realizacji tematu – 5 pkt,
innowacyjność działań podejmowanych w ramach zadania – 5 pkt,
efektywność działań podejmowanych przez ucznia – 5 pkt.

4. W ocenie Kategorii III Komisja Konkursowa bierze pod uwagę zapisy art. 6 ust. 3 pkt.
2 i 3.
5. Ocena prac uczniów dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7
PRZYZNANIE NAGRÓD
1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia listy laureatów do 8 czerwca 2018 r.
2. O przyznaniu Nagrody laureaci zostaną powiadomieni poprzez dyrektorów szkół
zgłaszających prace uczniów.
§8
NAGRODY:
Przyznane zostaną trzy nagrody główne (I miejsce, II miejsce, III miejsce) oraz trzy
wyróżnienia.
§9
INNE POSTANOWIENIA:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

