
Regulamin VII edycji konkursu dla uczniów z kl. VII i VIII szkół podstawowych  

z powiatu dębickiego pt.: „ Praca moich marzeń” 
 

1. Organizator konkursu 

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy, 39 – 200 Dębica ul. Strumskiego 1, tel. 14 681 99 55. 

 

2. Cele konkursu 

- promowanie świadomego i odpowiedzialnego wyboru drogi zawodowej w zgodzie z zainteresowaniami  

- odkrywanie talentów uczniów 

- rozwijanie kreatywności i otwartości na różne środki artystycznego wyrazu 

 

3.  Uczestnicy konkursu 

Konkurs międzyszkolny skierowany jest do uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych powiatu dębickiego. 

 

4. Tematyka konkursu 

Prace konkursowe powinny przedstawiać wyobrażenia uczniów o wymarzonym zawodzie i pracy, którą chcieliby w 

przyszłości wykonywać.  

 

5. Przedmiotem oceny będą do wyboru ; 

a) praca literacka w dowolnej formie ( esej, rozprawka, opowiadanie, list) obejmująca co najmniej jedną stronę 

maszynopisu ( czcionka 12) w wersji drukowanej oraz elektronicznej przesłanej na adres: 

szok_zs4.debica@poczta.onet.pl 

b) Projekt multimedialny: 

 prezentacja multimedialna powinna zawierać od 12 do max 20 slajdów w tym: 

 slajd tytułowy 

 imię i nazwisko autora prezentacji i nauczyciela opiekuna 

 netografię  (informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych) 

 rozmiar pliku max 50 MB 

Kryteria oceniania: 

 poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji, 

 poprawność ortograficzna, stylistyczna, językowa i edycyjna, 

 walory edukacyjne i popularyzatorskie, 

 bogactwo zastosowanych form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje), 

 przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, 

 ogólne wrażenie estetyczne i wizualne. 

Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: szok_zs4.debica@poczta.onet.pl 

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub listownie z dopiskiem „Praca moich marzeń”, zaznaczając kategorię: praca 

literacka, projekt multimedialny do dnia 1 grudnia 2022 r. do godz. 14.00 na adres organizatora.  

 

Na odwrocie pracy literackiej należy przykleić a do pracy multimedialnej dołączyć:  

- kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1). 

Karta jest także poświadczeniem, że praca jest oryginalna i została przygotowana wyłącznie na potrzeby tego 

konkursu.  

Do pracy należy także dołączyć:  

- podpisaną przez rodziców/opiekunów zgodę na udział ucznia w konkursie (załącznik 2) 

- oraz podpisaną Klauzulę RODO. ( załącznik 3) 

 

6. Uwagi końcowe 

Termin składania prac jest terminem nieprzekraczalnym. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową 

są ostateczne.  

Ogłoszenie listy laureatów konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Kariery w dniu 7.12.2022 r. 
Podczas konkursu  będą wykonywane zdjęcia, fotografie cyfrowe, materiały filmowe, a wizerunek uczestników oraz ich prac 

może zostać umieszczony i opublikowany w prasie lokalnej, telewizji na stronie internetowej szkoły, w mediach 

społecznościowych, Facebooku Szkoły  w celu informacji  

i promocji szkoły. 

Materiały te mogą zostać udostępnione  organowi prowadzącemu w celu umieszczenia na jego stronie internetowej. 


