Regulamin konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” dla uczniów gimnazjum

I.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej: Organizator) we
współpracy z kuratoriami oświaty.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów na terenie całego kraju.
3. Konkurs organizowany jest w okresie od 3 listopada 2014 r. do 10 czerwca 2015 r.

II.

Cele konkursu
1. Głównym celem konkursu jest upowszechnianie kształcenia zawodowego poprzez wybór
i prezentację najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat: „Wybiorę szkołę zawodową,
bo...”.
2. Konkurs przyczyni się również do:
– zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym,
– zachęcania młodzieży do planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej,
– kształtowania aktywnej postawy młodzieży wobec życia zawodowego,
– wspierania młodzieży w wyborze kierunków kształcenia,
– podnoszenia świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych
decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
– upowszechniania informacji na temat szkolnictwa zawodowego i zawodów.

III. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy na temat: „Wybiorę szkołę zawodową, bo...”.
Praca powinna dotyczyć wyboru przez jej autora zasadniczej szkoły zawodowej lub
technikum, jako ścieżki kształcenia.
2. Uczestnicy konkursu, tj. uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują pracę w jednej z
trzech kategorii:
a. praca pisemna (opowiadanie, esej, inna forma) – nie więcej niż 3 strony standardowego
maszynopisu (1800 znaków na stronę, bez spacji),
b. praca plastyczna – dowolną techniką,
c. film – dowolną techniką, również z wykorzystaniem telefonów komórkowych, o długości
3-7 minut, zapis w formatach AVI lub MPEG.
IV.

Przebieg konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i centralnego.
2. Na etapie wojewódzkim prace konkursowe uczniów wysyłane są za pośrednictwem szkoły do
właściwego terytorialnie kuratorium oświaty. Prace konkursowe oceniane są przez komisję
konkursową powołaną przez Kuratora Oświaty.
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3. Kuratoria oświaty wyłaniają najlepsze prace (po jednej w każdej kategorii, przy czym nie
przewiduje się dwóch pierwszych miejsc w ramach jednej kategorii) i przekazują je do
Organizatora.
4. Na etapie centralnym komisja konkursowa powołana przez Organizatora wyłania zwycięzców
w każdej z trzech kategorii, przy czym w każdej z nich przyznawane jest pierwsze, drugie
i trzecie miejsce.
5. Ostatni etap to ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora –
www.men.gov.pl.
V.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów na
terenie Polski.
4. Uczestnicy konkursu wykonują prace na temat określony w pkt. III ust. 1, w jednej
z wybranych kategorii określonych w pkt. III ust. 2.
5. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie, na potrzeby
konkursu. Praca ta nie może być zgłoszona w innych konkursach.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do
regulaminu) wraz z pracą konkursową do właściwego terytorialnie kuratorium oświaty.
7. Przesłanie wszystkich wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. VI ust. 5, jest
równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
8. Prace złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą dopuszczone do konkursu.

VI.

Zgłaszanie prac do konkursu
1. Kategoria: Prace pisemne – powinny zostać złożone w wersji papierowej i na nośniku CD
lub DVD w formacie.pdf.
2. Kategoria: Prace plastyczne – powinny zostać złożone oryginały prac wraz ze
skanem/fotografią na nośniku CD lub DVD w formacie.jpg.
3. Kategoria: Film – powinien być złożony na nośniku CD lub DVD, w formatach AVI lub MPEG.
4. Nośniki CD lub DVD powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora wraz
z określeniem kategorii pracy (praca pisemna, praca plastyczna, film).
5. Prace konkursowe wraz z załącznikami (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie rodziców/
prawnych opiekunów) należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście do właściwego
terytorialnie kuratorium oświaty z dopiskiem: Konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”
(gimnazjum), do dnia 31 marca 2015 r. W przypadku wysyłki pocztą liczy się data stempla
pocztowego; w przypadku nadania kurierem – data na potwierdzeniu nadania przesyłki.

VII.

Harmonogram konkursu
1. Konkurs trwa od 3 listopada 2014 r. do 10 czerwca 2015 r.
2. Etap wojewódzki konkursu obejmuje:
– zgłaszanie prac do konkursu – od 10 listopada 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
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–
–
–

ocenę prac konkursowych przez komisję konkursową – od 1 do 30 kwietnia 2015 r.,
ogłoszenie wyników konkursu na etapie wojewódzkim – dnia 30 kwietnia 2015 r.,
przesłanie prac konkursowych laureatów etapu wojewódzkiego do Ministerstwa
Edukacji Narodowej – w terminie od 30 kwietnia do 8 maja 2015 r.
3. Etap centralny konkursu obejmuje:
– ocenę prac konkursowych wyróżnionych na etapie wojewódzkim – od 30 kwietnia
do 8 czerwca 2015 r.,
– ogłoszenie wyników konkursu – 10 czerwca 2015 r.
VIII.

Komisja konkursowa
1. Na etapie wojewódzkim komisję konkursową powołuje Kurator Oświaty.
2. Na etapie centralnym komisję konkursową powołuje Departament Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
3. Komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokona oceny prac konkursowych i wybierze
trzy najlepsze prace – po jednej z każdej kategorii (bez miejsc ex equo).
4. Prace konkursowe będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
a) W ocenie formalnej będą brane pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– poprawność merytoryczna informacji zamieszczonych w pracy konkursowej
związanych z danym zawodem/typem szkoły.
Do oceny merytorycznej będą dopuszczone prace spełniające kryteria oceny formalnej.
b) Ocena merytoryczna będzie dokonywana według następujących kryteriów:
– kreatywność i oryginalność w ujęciu tematu,
– kompozycja i spójność pracy,
– zrozumiały przekaz pracy,
– ogólne wrażenie estetyczne.
c) Za spełnienie każdego z kryteriów będzie można otrzymać od 0 do 10 punktów.
d) Do etapu centralnego zostaną zakwalifikowane prace (po jednej z każdej kategorii),
które otrzymają największą liczbę punktów.
5. Na etapie centralnym zostaną wyłonieni zwycięzcy (laureaci) z każdej kategorii.
6. Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić laureata w przypadku, gdy poziom prac nie
będzie spełniał wymogów niniejszego regulaminu.

IX.

Rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 2015 r. – zakończenie konkursu i zaproszenie laureatów do MEN.
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe.

X.

Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania i publikacji najciekawszych
prac w mediach i materiałach promujących konkurs „Szkoła zawodowa – mój wybór”.
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3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania logotypów Organizatora na/w każdej
pracy biorącej udział w konkursie.
4. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian
w regulaminie, nie naruszając ogólnych zasad konkursu.
5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany
w harmonogramie, które wynikły z przyczyn od niego niezależnych.
6. Na działania komisji konkursowych i zasady konkursu nie przysługuje zażalenie.
7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Organizatora.
8. Bliższych informacji na temat konkursu udzielają wyznaczeni koordynatorzy w kuratoriach
oświaty.
9. Wszystkie dokumenty, informacje oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na
stronie internetowej www.men.gov.pl w zakładce „Rok Szkoły Zawodowców”.
10.Prace zgłoszone do konkursu pozostają u Organizatora.

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia
Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika
Załącznik nr 3 – Oświadczenie nauczyciela/opiekuna
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