
Regulamin Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018” 

 

 

I Postanowienie ogólne 

1. Organizator konkursu – Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

2. Adresaci konkursu: 

a) publiczne branżowe szkoły I stopnia oraz niepubliczne z uprawnieniami 

publicznych szkół z województwa śląskiego, 

b) publiczne technika oraz niepubliczne z uprawnieniami publicznych szkół. 

3. Planowane miejsce realizacji konkursu – Kuratorium Oświaty w Katowicach 

oraz siedziba Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie. 

II Cele realizacji konkursu: 

1. Upowszechnianie szkolnictwa zawodowego – zwiększenie zainteresowania młodzieży 

kształceniem zawodowym; 

2. Pogłębianie wiedzy na temat oferty szkół kształcących w zawodzie oraz  oferty 

pracodawców na lokalnym rynku pracy; 

3. Przywrócenie prestiżu szkół kształcących w zawodzie. 

III Kategorie konkursu 

1. „Robotyka wokół nas”, 

2. „Festiwal mody i urody”, 

3. „Zdrowe żywienie to zdrowe pokolenie”. 

IV Przedmiot konkursu  

1. Przedstawienie przygotowanej przez szkoły maksymalnie trzyminutowego 

filmu/prezentacji multimedialnej promującej kształcenie w danym zawodzie/zawodach, 

2. Przygotowanie stoiska prezentującego umiejętności uczniów z pokazami tych 

umiejętności. 

V Przebieg konkursu 

1. Konkurs jest przedsięwzięciem dwuetapowym: 

a) pierwszy etap konkursu - przekazanie do Kuratorium Oświaty w Katowicach 

przygotowanej przez uczniów filmu/prezentacji multimedialnej promującej kształcenie 

w danym zawodzie i wyłonienie przez komisję konkursową powołaną 

przez Kuratorium Oświaty w Katowicach najlepszych filmów/prezentacji 

multimedialnych, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu, 

2. drugi etap konkursu – w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej w Koszęcinie  

przygotowanie stoiska prezentującego umiejętności uczniów z pokazami tych 

umiejętności oraz przedstawienie przygotowanej przez uczniów filmu/prezentacji 

multimedialnej z pierwszego etapu.  

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej 

w Koszęcinie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca finału konkursu.  

 



 

VI Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs ma charakter otwarty. 

2. Udział w konkursie bezpłatny, z wyjątkiem pokrycia przez szkołę kosztów wykonania 

zadań konkursowych oraz kosztów dojazdu do Koszęcina i powrotu. 

3. Szkoła ma możliwość zaprezentowania maksymalnie trzech zawodów, w których 

kształci.  

4. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest wypełnienie odpowiednio: 

a) karty zgłoszenia do konkursu (załącznik nr 1), 

b) oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora 

Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),  

c) oświadczenia w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3), 

d) oświadczenia w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgody 

na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4). 

5. Posiadanie przez szkołę w zasobach dokumentacji oświadczeń wymienionych 

w punkcie 4 b,c,d. 

6. Akceptacja regulaminu konkursu potwierdzona przesłaniem do Organizatora konkursu 

karty zgłoszenia zawierającej oświadczenie o posiadaniu w dokumentacji szkolnej 

oświadczeń wymienionych w punkcie 4 b,c,d. 

7. Szkoła na prośbę Organizatora konkursu udostępnia mu oświadczenia uczestników 

konkursu wymienione w punkcie 4 b,c,d.  

VII Zgłaszanie prac do konkursu 

1. Zgłaszanie filmów/prezentacji multimedialnych na nośniku CD lub DVD (nośniki 

powinny być opisane nazwą i adresem szkoły) – prezentacja każdego zawodu na 

oddzielnym nośniku. 

2. Dostarczanie filmów/prezentacji multimedialnych wraz z kartą zgłoszenia i zgodą 

na przetwarzanie danych osobowych do Kuratorium Oświaty w Katowicach - osobiście, 

kurierem lub  listownie (z dopiskiem Konkurs „Śląski przegląd zawodów - 2018” 

do 30 kwietnia 2018 r.). 

3. W przypadku wysyłki pocztą - liczy się data stempla pocztowego, w przypadku 

przesyłki kurierem data na potwierdzeniu nadania przesyłki. 

4. Dopuszczenie do konkursu wyłącznie prac przekazanych w terminie określonym 

w regulaminie konkursu. 

VIII Harmonogram konkursu 

1. Planowany czas trwania konkursu do  9 czerwca 2018 r. 

2. Zgłaszanie filmów/prezentacji multimedialnych do konkursu do 30 kwietnia 2018 r. 

3. Ocena prac konkursowych (filmów/prezentacji multimedialnych) na pierwszym etapie 

do 11 maja 2018 r. 

4. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 14  maja 2018 r. - szkoły 

zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomione o wynikach  drogą 

mailową. 



5. Planowany termin realizacji drugiego etapu konkursu i ogłoszenie jego laureatów – 

od 7 do 9 czerwca 2018 r. w Koszęcinie. Dokładny termin zakończenia konkursu 

zostanie podany szkołom zakwalifikowanym do finału. 

 

X Komisja konkursowa – powołanie i zadania 

1. Powołanie komisji konkursowej przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

2. Ocena formalna i merytoryczna prac konkursowych (filmów/prezentacji 

multimedialnych) oraz stoiska prezentującego umiejętności uczniów z pokazami tych 

umiejętności: 

a) ocena formalna – ocena zgodności filmu/prezentacji multimedialnej z tematem 

konkursu oraz poprawność merytoryczna informacji przedstawionych w pracy 

konkursowej (prace ocenione pozytywnie są zakwalifikowane do oceny 

merytorycznej); 

b) ocena merytoryczna – ocena kompozycji i oryginalność ujęcia tematu pracy 

konkursowej, czytelność przekazu i ogólne wrażenie estetyczne. 

3. Wyłonienie zwycięzców konkursu z każdej kategorii. 

4. Prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu, w przypadku gdy prezentacje lub stoisko 

prezentujące umiejętności uczniów nie będą spełniały wymogów niniejszego 

regulaminu.   

XI Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

2. Przystępujący do Konkursu oświadcza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich 

(osobistych i majątkowych) i niniejszym przekazuje Organizatorowi Konkursu prawa 

do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. 

3. Uczestnik Konkursu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy 

osoba trzecia będzie formułowała roszczenia dotyczące przesłanego zgłoszenia 

konkursowego, zgłoszonego przez niego do Konkursu. 

4. Zgłoszona przez Uczestnika prezentacja konkursowa powinna być wolna od treści 

naruszających normy społeczne i prawne oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. 

5. Organizator konkursu ma prawo do zmian w regulaminie bez naruszenie ogólnych 

zasad konkursu. 

6. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu 

lub  wprowadzenie zmian w harmonogramie, które wynikły z przyczyn od niego 

niezależnych. 

7. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 

8. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez organizatora. 

9. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są przez Kuratorium Oświaty 

w Katowicach, ul. Powstańców 41A, starszy wizytator Krystyna Szymczyk Wydział 

Jakości Edukacji Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, tel.32/606 30 19. 

10.  Dokumenty oraz zmiany dotyczące konkursu będą publikowane na stronie 

internetowej: www.kuratorium.katowice.pl  

XII Załączniki 

1. załącznik nr 1 - karta zgłoszenia do Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018”, 

http://www.kuratorium.katowice.pl/


2. załącznik nr 2 - oświadczenie  o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich 

na organizatora Konkursu „Śląski przegląd zawodów – 2018”, 

3. załącznik nr 3 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 

zgodzie na przetwarzania danych osobowych,  

4. załącznik nr 4 - oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 

zgodzie na przetwarzania danych osobowych. 

 


