REGULAMIN KONKURSU
„GPS po zawodach”
1. Organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu.
2. Partnerzy konkursu: szkoły podstawowe z Wrocławia.
3. Patronat honorowy: Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz firmy
z aglomeracji wrocławskiej.
4. Cele konkursu:
- główny: promowanie kształcenia zawodowego
- szczegółowe:
 zachęcenie uczniów klas VII oraz VIII ze szkół podstawowych do poznawania
świata zawodów,
 przybliżenie zagadnień związanych ze światem pracy,
 zainteresowanie młodzieży kształceniem zawodowym,
 kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji o zawodach,
 zachęcenie młodzieży do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej,
 poznanie przez uczniów oferty edukacyjnej wrocławskich szkół prowadzących
kształcenie zawodowe,
 doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 kształtowanie postaw przedsiębiorczych,
 doskonalenie umiejętności autoprezentacji,
 kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
5. Uczestnicy konkursu – trzyosobowe zespoły uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z
Wrocławia.
6. Konkurs obejmuje trzy etapy:
- I etap (szkolny).
Na tym etapie z każdej szkoły podstawowej, uczestniczącej w konkursie,
wyłoniony zostaje jeden trzyosobowy zespół o najwyższej liczbie uzyskanych
punktów, który weźmie udział w II etapie konkursu,
-

II etap (międzyszkolny).
Na tym etapie wyłonionych zostaje 15 finalistów, tj. pięć zespołów trzyosobowych,
o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, które wezmą udział w III etapie
konkursu.

-

III etap finałowy.
Do tego etapu przystąpi pięć zespołów trzyosobowych, tj. 15 finalistów,
wyłonionych w etapie II.
Na tym etapie wyłonionych zostaje 9 laureatów, tj. trzy zespoły trzyosobowe - o
najwyższej liczbie uzyskanych punktów.
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7. Harmonogram konkursu.
do 15.10.2019 r.

Zgłoszenie szkół do konkursu.

do 29.11.2019 r.

Wyłonienie przez szkołę podstawową zwycięskiego zespołu do
drugiego etapu konkursu i przekazanie informacji organizatorom
konkursu.

do 06.12.2019

Przekazanie zespołom, które wygrały etap I nazwy zawodu, o
którym będą realizować film.

do 17.01.2020 r.

Dostarczenie do CKZ filmu o wybranym zawodzie.

do 05.02.2020 r

Zakwalifikowanie pięciu zespołów do finału. Przekazanie zespołom,
które wygrały etap II nazwy firmy, o której będą realizować film.

do 30.04.2020 r.

Dostarczenie do CKZ filmu o wybranej firmie.

15.05.2020 r.

Ogłoszenie wyników- finał.

8. Procedura zgłaszania trzyosobowych zespołów do konkursu.
Szkoła zgłaszająca zespoły do uczestnictwa w Konkursie wypełnia kartę zgłoszenia do
Konkursu (załącznik nr 1 - karta do pobrania na stronie www.doradcy-wroclaw.pl w zakładce
GPS po zawodach) i przesyła do Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu pocztą,
faksem (71 798 42 00) lub skanem na adres email:mwrobel@ckz.edu.pl albo dostarcza do
sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a.
Po zakończeniu etapu I szkoła przesyła do CKZ informację, który zespół zwyciężył wraz ze
zgodami rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 2) - zgoda dotyczy
rodziców dzieci, które wygrały I etap konkursu.
9. Nagrody
Przewidywane są nagrody dla 9 laureatów, tj. trzech zespołów trzyosobowych - o najwyższej
liczbie uzyskanych punktów. Fundatorami nagród są instytucje sprawujące patronat nad
konkursem. Finaliści i laureaci otrzymają dyplomy wydane przez organizatora konkursu.
10. Ogłoszenie wyników.
Wyniki II i III etapu konkursu publikowane będą na stronie www.doradcy-wroclaw.pl. Decyzje
komisji są ostateczne.
11. Prace biorące udział w konkursie nie mogą być prezentowane i nagradzane w innych
konkursach.
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12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych prac
poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.doradcy-wroclaw.pl oraz
w materiałach promocyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego.
13. Na każdym etapie trwającego Konkursu możliwe są konsultacje zespołów jak
i opiekunów z koordynatorami
konkursu – Moniką Wróbel,
adres e-mail:
mwrobel@ckz.edu.pl tel. 71 7986700 w.141 lub Martą Kaczmarczyk, adres e-mail:
mkaczmarczyk@ckz.edu.pl tel. 71 7986700 w.142.
14. Przebieg konkursu.
Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela-koordynatora konkursu na terenie szkoły oraz powołuje
szkolną komisję konkursową.

Konkurs obejmuje trzy etapy:
I etap (szkolny)
Trzyosobowe zespoły uczniów przygotowują plakaty o zawodach nauczanych w szkołach
ponadpodstawowych Wrocławia. Wielkość plakatu - A1; technika wykonania – dowolna.
Eliminacje konkursowe na tym etapie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
Każdy zespół posiada opiekuna, którym może być nauczyciel, pedagog lub doradca
zawodowy. Jeden opiekun może wspomagać kilka zespołów w szkole. Opiekun zespołu
zapoznaje uczniów z kryteriami wykonania plakatu oraz przedstawia im wytyczne dotyczące
wykonania pracy konkursowej. Zawody wybrane przez zespoły na etapie szkolnym w danej
szkole podstawowej nie powinny się powtarzać. Na etapie szkolnym w danej szkole podstawowej
powinny uczestniczyć przynajmniej trzy zespoły.
Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Ocena szkolnej komisji konkursowej przygotowanego plakatu przez poszczególne zespoły
uczniowskie (max. 10 pkt.)
Zgodność treści plakatu z podanymi kryteriami (max. 7pkt.); plakat powinien zawierać
następujące informacje o zawodzie:
a) nazwa zawodu,
b) zadania i czynności zawodowe wykonywane w ramach wybranego zawodu,
c) warunki pracy, środowisko pracy (np. praca w budynku, na zewnątrz, itp.),
d) plakat powinien promować zawód i zachęcać do nauki i pracy w danym
zawodzie.
Oryginalność i jasność przekazu (max. 2pkt.).
Staranność wykonania, ogólne wrażenie estetyczne (max. 1pkt.).
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2. Ocena szkolnej komisji konkursowej prezentacji zawodów przedstawionych na plakatach
przez zespoły uczniowskie (max. 10 pkt.)
Treść wypowiedzi (max. 7pkt.) - szersze omówienie informacji o zawodzie
prezentowanym na plakacie tj.:
a) zadania, czynności wykonywane w ramach wybranego zawodu,
b) warunki pracy, środowisko pracy (np. praca w budynku, na zewnątrz, czas
pracy itp.),
c) zalety i wady danego zawodu (możliwości znalezienia zatrudnienia, możliwości
awansu, możliwość podnoszenia kwalifikacji, wynagrodzenie itp.),
d) ścieżka kształcenia zawodowego (kontynuacja nauki po ukończeniu szkoły
podstawowej, studia, kursy kwalifikacyjne itp.).
Spójność wypowiedzi, poprawność gramatyczna i stylistyczna (max. 2 pkt.).
Zwięzłość, dostosowanie treści do czasu wypowiedzi – prezentacja powinna trwać
maksymalnie 5 min (max. 1pkt.).
3. Ocena uczniów klas VII i VIII prezentacji zawodów przedstawionych na plakatach przez
zespoły konkursowe (5 pkt.).
Uczniowie klas VII i VIII w wyniku głosowania wybierają najlepszą prezentację zawodów
przedstawionych na plakatach przez zespoły konkursowe. Wskazana jest wystawa plakatów na
terenie szkoły.

II etap (międzyszkolny).
Na tym etapie wyłonionych zostaje pięć zespołów o najwyższej liczbie uzyskanych punktów,
które wezmą udział w III etapie finałowym konkursu. Etap ten przeprowadza komisja składająca
się z wrocławskich doradców zawodowych. Zespoły, które zwyciężyły w eliminacjach szkolnych
przygotowują filmy o wskazanych zawodach, które będą przydzielane zespołom z
poszczególnych szkół podstawowych w drodze losowania przez organizatora konkursu.
Organizator przedstawi również propozycję przedsiębiorstw, w których uczniowie będą mogli
zrealizować film. Uczniowie będą mogli też sami wybrać przedsiębiorstwo, w którym zarejestrują
film.
Przygotowany na płycie DVD lub pamięci USB i dostarczony do CKZ film powinien spełniać
następujące kryteria:
1. Czas trwania – od 2 do 3 minut.
2. Zarejestrowany za pomocą telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub kamerą
cyfrową - w rzeczywistych warunkach w zakładzie pracy.
3. Powinien prezentować stanowisko pracy.
4. Powinien prezentować czynności zawodowe wykonywane przez osobę pracującą
w wybranym zawodzie.
5. Powinien być opatrzony komentarzem autorów filmu lub osoby prezentującej dany zawód;
komentarz powinien zawierać informacje o:
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a.
b.
c.
d.

krótkiej charakterystyce zawodu,
ścieżce edukacyjno-zawodowej, która umożliwiła zdobycie tego zawodu,
krótkiej charakterystyce przedsiębiorstwa,
stanowisku pracy (materiałach i narzędziach pracy, którymi posługuje się pracownik
oraz rezultatach pracy),
e. wykonywanych zadaniach zawodowych.
6. Na filmie powinny być wyświetlone nazwiska autorów i ewentualnie imiona i nazwiska
osób występujących w filmie (po wyrażeniu przez nich zgody).
Kryteria oceny zrealizowanego filmu:
Ocena prezentacji stanowiska pracy i głównych czynności zawodowych wykonywanych
na tym stanowisku
1. Prezentacja stanowiska pracy (max 4 pkt.).
2. Prezentacja czynności zawodowych wykonywanych na stanowisku pracy (max 4 pkt.).
3. Kompozycja i walory estetyczne filmu (max 4 pkt.).
Ocena komentarza autorów filmu
4. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa, w którym był zrealizowany film (max 2 pkt.).
5. Krótka charakterystyka zawodu i ścieżki edukacyjne umożliwiające jego uzyskanie
(max 2 pkt.).
6. Materiały i narzędzia pracy, którymi posługuje się pracownik, efekty pracy (max 2 pkt.).
7. Wykonywane główne zadania zawodowe (max 2 pkt.).

III etap (finałowy) – Przygotowanie filmów przedstawiających wybrane przez organizatora
firmy. Komisja konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z następującymi kryteriami:

Kryteria

ma
x

1

Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa, w którym był zrealizowany
film (nazwa, siedziba, logo, adres strony internetowej, profil
działalności, przykładowe stanowiska- w jakich zawodach zatrudniani są
pracownicy)

4

2

Prezentacja przykładowego stanowiska pracy:

A

nazwa stanowiska, zadania zawodowe

B
C

2

wykształcenie i inne umiejętności potrzebne do zatrudnienia na danym
stanowisku
zalety pracy na danym stanowisku (np. możliwość awansu,
wynagrodzenie i inne dodatkowe ciekawe informacje)

2
2

3

informacje o autorach filmu i innych osobach występujących w filmie

1

4

kompozycja i walory estetyczne, ścieżka dźwiękowa, napisy, czas
trwania do 3 min.

4
SUMA

15
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15. Uwagi końcowe.
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu pod warunkiem, że taka zmiana nie
naruszy praw nabytych uczestników konkursu.

6

Załącznik nr 1:

Karta zgłoszenia do konkursu
„GPS po zawodach”

Szkoła

Nazwa i adres szkoły lub pieczątka

Zespoły

Klasa

Zespoły uczniów zgłoszone do konkursu:
Opiekun
Wybrany
zawód
Imię i nazwisko
Adres e-mail

Telefon
kontaktowy

Zespół nr 1
Zespół nr 2
Zespół nr 3
Zespół nr 4
Zespół nr 5
Zespół nr 6
Zespół nr 7
Zespół nr 8

…………………………………………
Podpis dyrektora szkoły
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Załącznik nr 2:
Załącznik nr 7 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Centrum Kształcenia Zawodowego

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
(uczeń niepełnoletni)

……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, konkursów
i uroczystości organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego oraz wykorzystywanie tego
wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej oraz tablicach ściennych w celu informacji
i promocji Centrum.
……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka, szkoła/klasa

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (t.j.: DzU z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: DzU z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Miejscowość: ………………….…., dnia ………-………-…………… r.
……………………………………………………
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czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik nr 3:
ZGODA NA UDZIAŁ W FILMIE O ZAWODZIE I UMIESZCZENIU WIZERUNKU

……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w filmie o zawodzie, rejestrowanym przez uczniów
szkoły podstawowej na potrzeby konkursu „GPS po zawodach” i umieszczenie materiału
filmowego z moim wizerunkiem na stronie internetowej www.doradcy-wroclaw.pl. Konkurs jest
organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (t.j.: DzU z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: DzU z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.).

Miejscowość………..………, dnia ………-………-……… r.
…………………………………………………………
podpis

czytelny
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Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych uczestników II i III etapu konkursu „GPS po zawodach” jest
Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na
adres Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław.
Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych związanych z prowadzoną
korespondencją e-mail znajdziesz na www.ckz.edu.pl.pl.
Dane osobowe uczestników są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych w celu
przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego regulaminem. Ponadto dla uczestników, dla których
została wyrażona zgoda na publikację wizerunku, dane te będą przetwarzane w celu promocji
Konkursu oraz jego Organizatora.
Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora przez okres trwania
Konkursu, a następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku przetwarzane na potrzeby promocji
Konkursu oraz jego Organizatora będą przetwarzane przez czas swojej przydatności dla
realizowanego celu, chyba że uczestnik wcześniej wycofa swoją zgodę na takie dalsze
przetwarzanie.
Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Uczestnik ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych
przez Organizatora.
Wszystkie swoje powyższe prawa uczestnik może wykonać pisząc na adres: Centrum Kształcenia
Zawodowego we Wrocławiu, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław

lub mailowo na

iod.ckz@wroclawskaedukacja.pl
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