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Zapraszamy do udziału w konkursie wojewódzkim z zakresu orientacji zawodowej 
pt. „Wykreuj zawód przyszłości”.  Szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin.  

 
 

REGULAMIN KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO 
„WYKREUJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” 

 
 
Organizatorzy: 
- Mobilne Centrum Informacji Zawodowej - Śląska Wojewódzka Komenda OHP        
w Katowicach 
- Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia w Katowicach  
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach 
- Forum Wymiany Doświadczeń Doradców Zawodowych Miasta Katowice 
 
Cele konkursu: 
- Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. 
- Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji cyfrowych. 
- Zainteresowanie uczniów tematyką zawodoznawczą i zagadnieniami rynku pracy. 
- Zachęcenie uczniów do analizowania informacji potrzebnych w wyborze drogi  
dalszego kształcenia. 
- Rozwijania kreatywnego myślenia. 
 
Uczestnicy  konkursu: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych województwa 
śląskiego. 
 
Zadanie konkursowe: 

Zadanie polega na przygotowaniu KARTY  INFORMACYJNEJ opisującej zawód, 
którego jeszcze nie ma, a można się spodziewać, że pojawi się w bliższej lub 
dalszej przyszłości. Karta zawodu powinna zawierać następujące informacje:  

- nazwa zawodu, opis charakteru pracy i miejsca jej wykonywania, określenie 
istotnych wymagań i umiejętności osobistych przydatnych w tym zawodzie, 
określenia ewentualnych predyspozycji zdrowotnych niezbędnych w wykonywaniu 
zawodu, przedstawienia propozycji drogi kształcenia, podanie uzasadnienia 
zapotrzebowania wybranego zawodu na rynku pracy w przyszłości. 
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Wymagania konkursowe: 

− Praca powinna być przygotowana  samodzielnie. 

− Prace mogą być opracowane w dowolnym programie komputerowym,  w 
taki sposób, by ostatecznie stanowiły jednostronicową KARTĘ  ZAWODU 
mieszczącą się na stronie formatu A4 w orientacji pionowej lub poziomej lub 
jako pracę plastyczną w technice dowolnej, 

− Maksymalna objętość pliku (w przypadku prac cyfrowych) może wynosić 15  
megabajtów. Format prac cyfrowych powinien mieć rozszerzenie pdf. , a w 
przypadku  pracy własnoręcznej – obowiązuje format  A4.  

− Jedna osoba może zgłosić jedną pracę. 
 
Ocenie podlegać będą: 

− oryginalność pomysłu, 

− umiejętność przewidywania potrzeb zmieniającego się świata, 
− spójność w określeniu predyspozycji podmiotowych pasujących do profilu 

wymyślonego zawodu, 

− kompozycja pracy, aspekt graficzny pracy. 
 
Termin i miejsce składania prac konkursowych: 
Prace w postaci plików cyfrowych należy przesłać na adres:  
konkurssp48katowice@gmail.com wraz ze skanem podpisanego oświadczenia i 
metryczki do dnia 30 kwietnia 2021 lub w przypadku prac plastycznych dostarczyć 
do sekretariatu szkoły (Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14, 40-749 Katowice, 
tel. 32 255 62 07).  
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatorów. 
Szkoły otrzymają informację o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową do dnia 11 
maja 2021 roku. Dla laureatów organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 
 
Uwagi dodatkowe: 

• Prace nadesłane po terminie oraz nie spełniające warunków konkursowych 
nie będą podlegały ocenie. 

• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków 
Regulaminu, 

• Szkoła biorąca udział w Konkursie przeprowadza eliminacje wewnętrzne, na 
podstawie których zgłasza do organizatora maksymalnie 5 najlepszych prac.   

• Werdykt Jury jest ostateczny. 

• Prace nadesłane pocztą nie zostaną zwrócone.  

• Przystąpienie do Konkursu oznacza zawarcie przez uczestnika z 
Organizatorem, określonej w niniejszym Regulaminie, umowy o świadczenie 
usług. Akceptacja Regulaminu oznacza zgodę  na warunki zawarcia umowy.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sp+48+katowice
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METRYCZKA  
 

Imię i nazwisko autora pracy 

 

 

Klasa 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Adres e-mail szkoły: 

 

 

Telefon szkoły:  

 

 

Imię i nazwisko szkolnego opiekuna 
konkursu:  
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OŚWIADCZENIE W SPRAWIE UDZIAŁU MAŁOLETNIEGO W KONKURSIE „WYKREUJ ZAWÓD 

PRZYSZŁOŚCI” 
 Ja niżej podpisany/na ……………………………………………………. ………..(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna 
prawnego) jako przedstawiciel ustawowy małoletniego/małoletniej* ……………………………………… (imię i 
nazwisko dziecka) 
ucznia/uczennicy*klasy………szkoły ………………………………………………………..w…………………………….. 
1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu pt. „Wykreuj zawód przyszłości”  
2. Wyrażam zgodę na udział ………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) w Konkursie 
„Wykreuj zawód przyszłości” 
3. Wyrażam, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i publikację przez 
Szkołę Podstawową nr 48 w Katowicach, pracy autorstwa mojego podopiecznego. Niniejsza zgoda obejmuje: 
wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również 
przechowywanie i użytkowanie kopii zapasowych i publikację za pośrednictwem dowolnego medium, w sieci 
Internet oraz w formie drukowanej, w tym także w połączeniu z innymi obrazami, z podaniem imienia i 
nazwiska autora. Oświadczam, że praca została wykonana przez mojego podopiecznego osobiście i posiada 
on do niej wszelkie prawa.  

……………………………………………………….. 
data, podpis opiekuna prawnego 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Z uwagi na  art. 13 ust. 1 i 2 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 (dalej jako: Rozporządzenie 
2016/679), informuje się, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48 Im. Juliusza Ligonia z 
siedzibą w Katowicach (40-749) przy ulicy Bielskiej 14 (dalej jako: Administrator);  

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem 
e-mail: iod.sp48katowice@gmail.com lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z 
dopiskiem „IOD”; 

3. dane osobowe zamieszczane w metryczkach prac będą przetwarzane w celu prawidłowej organizacji 

konkursu i realizacji umowy na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 

działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

4. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym 

usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator zawarł umowy 

powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności do czasu upływu okresu 1 roku po zakończeniu roku kalendarzowego, w 

którym zostały uzyskane; 

6. posiada Pani/Pan: 

-prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679; 

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679; 

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 

Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

Rozporządzenia 2016/679; 

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem; 

7. jednocześnie nie przysługuje Pani/Panu: 

- prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679; 

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, z 

uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia 2016/679, a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

8. podanie danych jest wymogiem umownym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

zawarcia umowy i wzięcia udziału w konkursie; 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

……………………………………………………….. 
data, podpis opiekuna prawnego 

mailto:iod.sp48katowice@gmail.com

