
REGULAMIN KONKURSU
.

 „Stery kariery”
 - jak kierować rozwojem zawodowym, aby odnieść sukces? 

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU

§ 1

Organizatorem konkursu jest Specjalistyczna Poradnia Zawodowa w Lublinie.

§ 2
Cele konkursu:

1. Wyzwalanie refleksji dotyczących tematyki edukacyjno-zawodowej  oraz idei uczenia się przez całe
życie.

2. Uwrażliwianie uczniów na różnorodność świata zawodów.  
3. Pobudzenie do poszukiwania przez uczniów informacji, analizy i rozważań na temat dróg rozwoju i

osiągania sukcesu zawodowego.
4. Wyzwalanie u uczniów aspiracji edukacyjnych i zawodowych. 
5. Rozwijanie uzdolnień artystycznych oraz wyobraźni i kreatywności.

ADRESACI KONKURSU

§ 3
Konkurs –  „Stery kariery – jak kierować rozwojem zawodowym, aby odnieść sukces? ” jest otwarty dla

wszystkich uczniów szkół podstawowych, znajdujących się na terenie miasta Lublin

 PRZEDMIOT I FORMA KONKURSU

§ 4
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy: 

a.  w dowolnej formie plastycznej – klasy I-III szkoły podstawowej 
b.  w formie kolażu lub lapbook’a – klasy IV-VI szkoły podstawowej
c.  w formie wywiadu pisemnego – klasy VII-VIII szkoły podstawowej

2. Tematyka pracy powinna określać:
a) klasy I-III szkoły podstawowej  
- jaki zawód wykonuje osoba z najbliższego otoczenia,
- jedno z zadań wykonywanych w pracy przez wybraną osobę, 
- jaki zawód uczeń przedstawił.

b)  klasy IV-VIII szkoły podstawowej
- jak wygląda lub może wyglądać droga rozwoju i doskonalenia w wybranym zawodzie, 
- jakie kompetencje mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zawodowego,
- jaki zawód uczeń przedstawił. 
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§ 5
Wybór formy pracy konkursowej jest  zależny od klasy, do której uczęszcza uczeń, zgodnie z § 4 pkt 1.

ORGANIZACJA KONKURSU

§ 6
Konkurs jest prowadzony na terenie miasta Lublin.

§ 7
Terminy konkursu:

· rozpoczęcie konkursu: 08 marca 2023 r.;
· prace należy składać do 14 kwietnia 2023 r., w sekretariacie poradni, od poniedziałku do piątku, w

godzinach od 8.00 do 18.00 lub przesłać pocztą  na  adres:  Zespół  Poradni Nr  1,  Specjalistyczna
Poradnia Zawodowa, ul. Magnoliowa 8, 20-143 Lublin, z dopiskiem KONKURS;

· ogłoszenie wyników nastąpi 21 kwietnia 2023r. poprzez zamieszczenie listy laureatów na stronie
internetowej poradni;

· wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz publikacja zwycięskich prac odbędzie się nie później
niż do 5 maja 2023 r. 

§ 8
W  konkursie  wezmą udział  prace  realizowane  samodzielnie,  wykonane  pod  kierunkiem  nauczyciela,
podpisane przez nauczyciela i opatrzone pieczęcią szkoły. Zawartość pracy nie może naruszać prawa ani
być plagiatem.

§ 9
Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać właściwa dla ucznia szkoła.  Jedna osoba może przygotować
tylko jedną pracę, ilość prac przesłanych ze szkoły nie jest ograniczona.

§ 10
Każda praca konkursowa musi mieć nadany tytuł. 

§ 11
Udział w konkursie jest dobrowolny.

§ 12
Regulamin konkursu i Karta Zgłoszenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Zespołu Poradni nr 1
w zakładce Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie. (www.zp1.lublin.eu) 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 13
1. Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się poprzez przekazanie przez szkołę (pocztą lub osobiście)

wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z pracami uczniów do Specjalistycznej Poradni Zawodowej przy
ulicy Magnoliowej 8 w Lublinie. 

2. Zgłoszenie  pracy  do konkursu  przez  szkołę  jest  równoznaczne z  udzieleniem zgody rodzica  lub
prawnego opiekuna uczestnika konkursu na jego udział w konkursie i publikację jego pracy wraz z
imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie oraz profilu poradni
na portalu Facebook. 

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane, przechodzą na własność Organizatorów i mogą
być wykorzystywane bez ograniczeń nieodpłatnie.



JURY I NAGRODY

§ 14
Prace będą  oceniane przez Jury w składzie określonym przez Organizatorów.

§ 15
Jury  dokona  oceny  nadesłanych  prac.  Dla  autorów  wyróżnionych  prac  przewidywane  są  nagrody
niespodzianki i dyplomy.

§ 16
Ocena będzie dokonana według następujących równoważnych kryteriów:

1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Oryginalne i interesujące ujęcie tematu. 
3. Estetyka formy przekazu. 

§ 17
Laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  konkursu  za  pośrednictwem  szkoły.  Wyniki  będą  podane
również na stronie internetowej Zespołu Poradni nr 1 w zakładce Specjalistycznej Poradni Zawodowej w
Lublinie.

§ 18
Organizator zastrzega sobie prawo do:

1. Zmiany terminu zakończenia konkursu oraz pozostałych terminów.
2. Zmian w niniejszym Regulaminie.
3. Opublikowania  wybranych  prac  wraz  z  podaniem  imienia,  nazwiska,  szkoły  i  klasy  autorów  na

stronie internetowej oraz profilu Facebook Zespołu Poradni nr 1 w Lublinie.


