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Regulamin konkursu  

„Złap za stery do swojej kariery” 

 organizowanego w roku szkolnym 2022/2023 

 

1. Konkurs realizowany jest w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  

2. Celem Konkursu jest : 

a) zachęcenie uczniów do bliższego poznania zawodów wykonywanych przez bliskie  

im osoby oraz innych zawodów, którymi wykazują zainteresowanie, 

b) motywowanie uczniów do  planowania swojej drogi edukacyjno-zawodowej, poszukiwania 

informacji na temat interesujących ich zawodów,  

c) wyzwalanie u uczniów aspiracji edukacyjnych i zawodowych, 

d) motywowanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych, 

e) rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych uczniów.  

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VII szkół podstawowych.  

4. Zadaniem ucznia jest przygotowanie prezentacji drogi zawodowej wybranej przez siebie 

osoby, która w ocenie ucznia osiągnęła sukces zawodowy i przedstawić w wybranej formie: 

a) nagrania wywiadu z wybraną osobą (czas nagrania maks. 10 minut) lub 

b) prezentacji  multimedialnej  

W przygotowanej pracy należy pokazać jak wybrana  osoba kierowała swoją karierą 

zawodową, jakie działania podejmowała, czego musiała się nauczyć, jakie przeszkody na tej 

drodze pokonała, by dotrzeć do celu itp.  Należy także pokazać jakie są jej obecne plany  

i marzenia zawodowe i jak dziś „steruje” swoją karierą zawodową. 

5. Prace konkursowe uczniowie przygotowują indywidualnie i samodzielnie.  

6. Prace należy nagrać na pendrive lub płytę CD, które zostaną zwrócone uczniom  

po rozstrzygnięciu konkursu. 

7. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr1) ze zgodą  rodzica/prawnego 

opiekuna na  przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie pracy dziecka przez 

organizatora na potrzeby konkursu. 

8. Prace konkursowe należy dostarczyć do siedziby POPPPiDM  Oława, Pl. Zamkowy 18 

 do 20.10.2022r. do godz.15.00. 

9. Konkurs  zostanie rozstrzygnięty  po zapoznaniu się członków komisji z pracami w dniu 

21.10.2022 w POPPPiDM w Oławie Pl. Zamkowy 18. 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, o wręczeniu nagród uczestnicy zostaną 

powiadomieni w  późniejszym terminie.  

 

 

                                                     Organizatorzy: doradcy zawodowi z POPPPiDM w Oławie: 
Jolanta Szuszkiewicz 

Anna Poparda - Amrogowicz 
Danuta Troska 
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