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REGULAMIN XII POWIATOWEGO KONKURSU 

„TWÓJ ZAWÓD – TWOJA KARIERA” 

ADRESOWANEGO DO UCZNIÓW  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH 

POWIATU PABIANICKIEGO 

 
 

I.  Organizator 
 
Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach 

 

II.  Patronat nad konkursem 

Starosta Pabianicki 

 

III.  Cele konkursu 

1. Propagowanie wiedzy o świecie zawodów i rynku pracy. 

2. Zapoznanie uczniów z bogatą gamą zawodów, uświadomienie zmiennego 
zapotrzebowania na zawody w czasie zanikania jednych i pojawiania się innych 
zawodów. 

3. Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym i promowanie postaw 
przedsiębiorczych. 

4. Pobudzanie do refleksji na temat własnej kariery zawodowej. 

5. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu w ramach budowania kariery 
zawodowej. 

 

IV.  Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
powiatu pabianickiego, którzy zgłoszą swój udział w konkursie. 

2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie i samodzielnie. Nie ma możliwości 
przygotowania prac zespołowych. 

3. Każda szkoła ma prawo zgłosić nieograniczoną ilość uczestników.  

mailto:zs3pabianice@wp.pl


  

Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5, tel./fax 42 215 43 39 

zs3pabianice.edu.pl; e-mail: zs3pabianice@wp.pl 

 

 

4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej opisującej 
wybrany zawód, która powinna zawierać max. 25 slajdów i być zapisana w formacie 

umożliwiającym otwarcie bezpośrednio w programie PowerPoint.  

5. Autorzy mają prawo traktować charakterystykę w sposób indywidualny. Jej zadaniem jest 
przekonanie odbiorcy do atrakcyjności zawodu. Mile widziane będzie ustosunkowanie się do 
pozycji zawodu na rynku pracy lub przyszłych możliwości zatrudnienia. 

 

V.  Przykładowa konstrukcja prezentacji 

1. Nazwa zawodu i kod z klasyfikacji zawodów. 

2. Opis zawodu i środowiska pracy. 

3. Zadania i umiejętności zawodowe. 

4. Podstawowe narzędzia pracy. 

5. Cechy psychofizyczne. 

6. Przeciwwskazania zdrowotne. 

7. Kształcenie w zawodzie. 

8. Sytuacja na rynku pracy. 

9. Źródła informacji zawodowej. 

 
 
VI. Terminarz i przebieg konkursu 

1. Przekazanie prac konkursowych na zewnętrznych nośnikach danych (pendrive, płyta) do 
sekretariatu Zespołu Szkół Nr 3 (zwrot, po ocenie jury) lub przesłanie mail'em na adres 
malgosia.zuk@wp.pl do dnia 17 listopada 2022 r. Załącznikiem do pracy musi być karta 
zgłoszenia podpisana przez uczestnika konkursu/opiekuna prawnego*.  

2. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25 listopada 2022 r.  o godz. 10.00 

w Zespole Szkół Nr 3 w Pabianicach oraz na stronie internetowej i FB Zespołu Szkół Nr 3 

w Pabianicach. Organizacja uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu będzie 

uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej. 

 

VIII. Zasady nagradzania 

1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie 
przedstawicieli: Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach, Cechu Rzemiosł Różnych w 
Pabianicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach oraz Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Łodzi. 

2. Komisja konkursowa wyłoni najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych:  
- uczniowie Szkół Podstawowych,  
- uczniowie Szkół Ponadpodstawowych.  
Laureaci zostaną nagrodzeni. 
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3. Przedmiotem oceny będzie wartość merytoryczna, graficzna i atrakcyjność wizualna 
prezentacji. 

4. Informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy: Anna Szynkiewicz oraz 

Małgorzata Żuk (tel. 603-97-60-97) 
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………………………………….                                                                           ……………………………. 
       pieczęć szkoły    miejscowość, data 

 
 

Karta zgłoszenia do konkursu 
XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZAWODACH 

„TWÓJ ZAWÓD – TWOJA KARIERA” 
WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU 

 
Imię i nazwisko …………………………………………………………………. 
 

Nazwa i adres szkoły / klasa 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………  
 

Imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna (nauczycieli-opiekunów), nr telefonu 
kontaktowego, adres e-mail 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu 

na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach danych 

osobowych oraz zdjęć zawierających wizerunek dziecka zarejestrowanych podczas Konkursu  

i uroczystości wręczenia nagród na stronie internetowej szkoły, portalu Facebook szkoły i w prasie. 

 
........................................................... ................................................................. 

   podpis pełnoletniego uczestnika*         podpis nauczyciela-opiekuna 
 
 
 
 ................................................................ 

    pieczęć i podpis dyrektora szkoły 
 
* w przypadku niepełnoletnich uczestników Konkursu kartę zgłoszenia podpisuje rodzic (opiekun prawny) 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic, ul. Gdańska 5, 95-200 Pabianice. 

2. Inspektorem ochrony danych Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic  
jest Pan Tomasz Więckowski e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl 

3. Wizerunek Pani/Pana dziecka będzie przetwarzany zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) 
 w celu promowania działalności Szkoły oraz osiągnięć i umiejętności dziecka. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być: osoby odwiedzające 
Szkołę, stronę internetową Szkoły oraz stronę internetową BIP Urzędu Miasta 
i Gminy, fanpage Facebooka prowadzony przez Szkołę, media i odbiorcy mediów 
takich jak radio i TV, organizatorzy i uczestnicy konkursów, organizatorzy 
i uczestnicy uroczystości, odbiorcy upoważnienie na mocy przepisów prawa). 

5. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, 
w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów 
je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych 
i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne lub do wycofania 
Pani/Pana zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały automatycznemu 
profilowaniu przez Administratora danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Udzielenie zgody na przetwarzanie wizerunku Pani/Pana dziecka jest dobrowolne 
a jej brak wyłącza możliwość przetwarzania przez Administratora wizerunku 
w zakresie i polach eksploatacji wymienionych w zgodzie. 
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