
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW 
KLAS IV – VI    PT. 

 „ WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ   W   PRZYSZŁOŚCI” 

 

I   POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna  w Olecku,  a partnerami wspierającymi są: 
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku,  Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku, 
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, 
Regionalny Ośrodek Kultury „ Mazury Garbate ”  w Olecku.  

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin. 
3. Temat konkursu brzmi: „ Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości”. 
4. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Oleckiego. 
5. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:  

I etap szkolny – 04.02.2019 – 29.03.2019 
II etap powiatowy  – 08.04.2019 – 30.04.2019 
Gala Finałowa – do 31.05.2019 

II   CELE  KONKURSU 

1. Wspieranie szkoły w realizacji działań Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 
Zawodowego. 

2. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, 
specjalnościach, świecie pracy. 

3. Inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej. 
4. Promowanie aktywności, wyobraźni i kreatywności uczniów oraz ich zdolności  

artystycznych. 
III  WYMOGI  FORMALNE 

1. Uczestnikami konkursu mogą być chętni uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej     
z terenu powiatu oleckiego, wyłącznie za pośrednictwem szkoły. W przypadku 
uczniów biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo 
prawnych opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. 
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 
danych osobowych  i publikacje nadesłanych prac przez organizatora. 

2. Tematyka prac plastycznych musi nawiązywać do tytułu konkursu. 
3. Jeden uczeń może zgłosić tylko 1 pracę. 
4. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące 

kryteria: - wykonane dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, grafika, 
itp., sporządzone w formacie A3. 

5.   Kryteria oceny prac plastycznych: 
a) zaangażowanie w realizację zadania plastycznego,  
b) twórczy i kreatywny pomysł,  



c) jakość i estetyka wykonanej pracy,  
d) merytoryczna poprawność,  
e) ujęcie najważniejszych charakterystycznych cech prezentowanego zawodu.  

6. Każda praca musi zawierać następujące dane ucznia ( imię, nazwisko, klasa, szkoła, 
nazwa zawodu). 

7. Każda szkoła do etapu powiatowego konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace, 
wykonane indywidualnie i samodzielnie przez uczestnika konkursu, wyłonione w 
etapie  szkolnym jako najwyżej ocenione przez powołaną w szkole komisję 
oceniającą. 
 

IV  ORGANIZACJA  I  PRZEBIEG  KONKURSU 
1. Etap I szkolny:  

- w konkursie biorą udział chętni uczniowie z  klas IV – VI szkoły podstawowej, 
- opiekę nad uczniami zainteresowanymi udziałem w konkursie  obejmuje lider 
doradztwa zawodowego w szkole lub inny  nauczyciel, specjalista, wychowawca, 
- celem pracy opiekuna jest pomoc uczniom w określeniu swojej przyszłości 
zawodowej i wspieranie ich w poczynaniach artystycznych nad przygotowaniem pracy 
plastycznej. 

2.  Szkolny etap konkursu jest koordynowany przez lidera doradztwa zawodowego w szkole. 
3.  W szkole zostaje powołana komisja oceniająca zgłoszone prace w celu wyłonienia 
szkolnych laureatów na etap powiatowy – finał konkursu. Szkolna komisja sama ustala 
sposób i punktację oceniania prac zgodnie z podanymi kryteriami oceny prac plastycznych. 
Wszelkie decyzje komisji powinny być podejmowane większością głosów, np. w przypadku 
prac, które uzyskają taką samą ilość punktów. 
4.  Dwie najwyżej ocenione prace wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć do 
organizatora konkursu: PCWE Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku                   
do 05.04.2019.  
5.    Pozostałe prace biorące udział w etapie szkolnym konkursu, a niedostarczone do PCWE 
PP-P w Olecku, organizator prosi o ich ekspozycję na terenie szkoły. 
6.    Etap II powiatowy – finał konkursu „Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości”: 
 - termin organizacji II etapu powiatowego – od 08.04.2019 do  30.04.2019. 
7.  Oceny dostarczonych prac dokona powołane przez organizatora jury. W jego skład 
wchodzić będą przedstawiciele: organizatora, Starostwa Powiatowego w Olecku, Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku, PUP w Olecku, Regionalnego Ośrodka Kultury „ Mazury 
Garbate ” w Olecku. 
8.  Kryteria oceny prac konkursowych są takie same, jak w etapie szkolnym. O zwycięstwie 
decydować będzie suma uzyskanych punktów od poszczególnych członków jury 
przyznawanych w skali od 1 do 3 za każde kryterium. Wszelkie decyzje będą podejmowane 
większością głosów, np. w przypadku prac, które uzyskają taką samą ilość punktów. Wszelkie 
kwestie dotyczące pracy komisji oraz ustaleń rozstrzyga Przewodniczący Komisji. 
9. Z rozstrzygnięcia konkursu Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zostanie 
podpisany przez wszystkich jej członków. 
10.  Dla zwycięzców etapu powiatowego – trzech pierwszych miejsc przewidziane są  
nagrody rzeczowe lub vouchery na usługi. Mogą być przyznane wyróżnienia. 



11.   Wszyscy pozostali  uczestnicy II etapu powiatowego otrzymają dyplomy uczestnictwa w 
konkursie.  
12.  Prace laureatów, a także inne prace dostarczone do II etapu konkursu zostaną 
zaprezentowane w formie ekspozycji na wystawie pokonkursowej w budynku Powiatowej 
Biblioteki Pedagogicznej w Olecku i w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 
Olecku. 
13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne. 
 

V  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
1. Kartę zgłoszenia, oświadczenie i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi 

informacjami można bezpośrednio uzyskać od p. Krystyny Zdan w PCWE Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku, ul. Zamkowa 2, tel. 87 523 93 38. 

2. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy składać osobiście 
przez szkolnego lidera doradztwa  zawodowego  w siedzibie PCWE Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku, ul. Zamkowa 2 do 05.04.2019. 

3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu,       
wyrażenie  zgody na publikowanie danych osobowych oraz przeniesienie praw 
autorskich w całości na rzecz organizatora – Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji  
Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Olecku. 

4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego 
rezygnacją z udziału w Konkursie. 

5. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizator nie 
bierze odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie w transporcie. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu powiatowego – finałowego i ocena prac nastąpi w dniach 
od 08.04.2019 do 30.04.2019. 

7.  Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród zwycięzcom i prezentacja prac nastąpi do 
31.05.2019 na Gali Finałowej. O jej terminie organizator powiadomi telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną. 

8. Prace złożone do II etapu konkursu powiatowego nie będą  zwracane  autorom. 
9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska i 

informacji o zwycięzcach konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących konkursu. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje komisja oceniająca 
w etapie szkolnym i jury powołane w etapie powiatowym.  

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie. 
Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą podawane telefonicznie lub 
pocztą elektroniczną liderom doradztwa zawodowego. 

 
 
 
 
 
 


