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Regulamin konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa 

śląskiego” 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Śląski Kurator Oświaty. 

2. Konkurs jest skierowany do: 

a) szkół branżowych I stopnia, 

b) techników, 

c) klas VII szkół podstawowych, 

d) klas II i III dotychczasowych gimnazjów 

z terenu województwa śląskiego. 

§ 2 Cele konkursu 

1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym poprzez 

upowszechnienie szkolnictwa zawodowego. 

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

§ 3 Rodzaje konkursu 

1. Na całość konkursu „Prezentacja kształcenia zawodowego w szkołach województwa 

śląskiego” składają się dwa konkursy: 

a) konkurs pt. „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” skierowany do szkół 

branżowych I stopnia i techników, 

b) konkurs pt. „W tej szkole chciałbym się uczyć” skierowany do klas VII szkół 

podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów. 

2. Konkurs „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” na najlepszą prezentację lub 

krótki film promujące swoją szkołę kształcącą w zawodzie zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły skierowany jest do szkół branżowych I stopnia i techników 

kształcących w zawodach. 

3. Konkurs „W tej szkole chciałbym się uczyć” na najciekawsze uzasadnienie wyboru 

prezentacji lub filmu promującego wybraną szkołę branżową lub technikum 

uczestniczące w konkursie „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole”, o którym 

mowa w ust. 2 skierowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów. 

§ 4 Organizacja i przebieg konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” 

skierowanego do szkół branżowych I stopnia i techników 

1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: 

a) szkoły branżowe I stopnia, 

b) technika. 

2. Konkurs odbywa się dwuetapowo: 

a) I etap odbywa się na poziomie Delegatur Kuratorium Oświaty / Wydziału Nadzoru 

Edukacji, 

b) II etap – głosowanie przez szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja na wybraną 

pracę konkursową szkół branżowych i techników, wyłonionych w I etapie konkursu. 

3. Szkoła branżowa lub technikum przygotowuje prezentację zawierającą nie więcej niż 

10 slajdów lub krótki film trwający nie dłużej niż 3 minuty, promujące swoją szkołę 

kształcącą w zawodzie (lub w zawodach). 

4. Plik z prezentacją powinien być wykonany w formacie MS Power Point (.ppt lub .pptx). 

5. Plik z filmem powinien być wykonany w formacie avi lub mp4 możliwym do 

odtworzenia w programie Windows Media Player lub VLC media player. 

6. Jeżeli szkoła znajduje się w zespole, to przygotowuje prezentację lub film odrębnie dla 

każdej ze szkół (branżowej i technikum) lub tylko dla jednej ze szkół. 
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7. Przygotowaną prezentację lub film szkoła zamieszcza na płycie CD/DVD lub innym 

nośniku oraz na swojej stronie internetowej. 

8. Dyrektor szkoły przekazuje prezentację lub film (na płycie CD lub innym nośniku) wraz 

z wymaganymi załącznikami do właściwej terenowo Delegatury Kuratorium Oświaty 

w Katowicach / Wydziału Nadzoru Edukacji. 

9. Nośnik z prezentacją lub filmem należy opisać: Konkurs „Poznaj kształcenie zawodowe 

w naszej szkole” i przekazać w zamkniętej kopercie do właściwej terenowo Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Katowicach / Wydziału Nadzoru Edukacji. Na kopercie należy 

wpisać nazwę i adres szkoły. Do nośnika należy dołączyć wymagane załączniki: 

 Załącznik nr 1a - Karta zgłoszenia do konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe 

w naszej szkole”. 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na 

Organizatora Konkursu oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia 

autor lub autorzy filmu). 

 Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby pełnoletnie). 

 Załącznik nr 4 - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby niepełnoletnie). 

10. Dyrektor delegatury/wydziału nadzoru powołuje trzyosobową komisję, która wyłania po 

pięć najlepszych prezentacji lub filmów osobno ze szkół branżowych i techników. 

11. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych kierując się 

kryteriami opisanymi w § 5 regulaminu. 

12. Protokół z prac komisji w delegaturach/wydziale nadzoru przekazywany jest do 

Wydziału Jakości Edukacji. 

13. Linki do wyłonionych w delegaturach/wydziale nadzoru prezentacji i filmów 

zamieszczone zostają na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

14. Szkoły podstawowe i gimnazja będą głosować na wybrane przez siebie prezentacje lub 

filmy szkół branżowych i techników poprzez ankietę zamieszczoną na platformie 

wymiany informacji SOK. 

15. Najlepsze prezentacje i filmy promujące szkołę zostaną wyłonione w drodze głosowania, 

którego dokonają szkoły podstawowe i gimnazja na platformie SOK a po 3 najlepsze 

prace konkursowe z każdej z kategorii zostaną nagrodzone. 

§ 5 Kryteria oceny prac konkursowych w I etapie konkursu „Poznaj kształcenie 

zawodowe w naszej szkole” 

1. Zachowanie warunków technicznych prezentacji lub filmu promujących szkołę, 

określonych w § 4 ust. 3 regulaminu konkursu. 

2. Logiczna konstrukcja prezentacji. 

3. Przystępność przekazu, trafny dobór formy prezentacji, posługiwanie się językiem 

przedmiotowym. 

4. Wykorzystanie w prezentacji nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych 

5. Staranność prezentacji. 

6. Kreatywność oraz wielostronne ujęcie tematu. 

§ 6 Organizacja i przebieg konkursu „W tej szkole chciałbym się uczyć” skierowanego 

do szkół podstawowych i gimnazjów 

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz 

szkół, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe 
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w naszej szkole” wraz z linkami do zamieszczonych na ich stronach internetowych 

prezentacji i filmów promujących szkołę. 

2. Uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III dotychczasowych gimnazjów 

na lekcjach z wychowawcą lub zajęciach z doradcą zawodowym zapoznają się 

z prezentacjami i filmami szkół, o których mowa w ust. 1 oraz opracowują indywidualną 

pracę literacką ucznia (maksymalnie 2000 znaków) uzasadniającą wybór określonej 

prezentacji lub filmu przedstawionego przez szkołę branżową lub technikum. 

3. Dyrektor szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum powołuje komisję 

konkursową, która wyłania jedną prezentację lub film szkoły branżowej i jedną 

prezentację lub film technikum, wybrane przez uczniów swojej szkoły wraz 

z indywidualną pracą literacką uzasadniającą wybór określonej prezentacji lub filmu. 

4. Informację o wybranych prezentacjach i filmach, wraz z indywidualną pracą literacką 

ucznia, dyrektor szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum przekazuje 

w ankiecie zamieszczonej na platformie SOK. 

5. Komisja powołana w Kuratorium Oświaty w Katowicach dokona wyboru pięciu 

najlepszych indywidualnych prac literackich uzasadniających wybór określonej 

prezentacji lub filmu przedstawionej przez szkołę branżową i technikum. 

6. Wyłonione przez komisję, o której mowa w ust. 5, pięć najlepszych indywidualnych prac 

literackich uzasadniających wybór określonej prezentacji lub filmu szkoły branżowej 

i technikum zostanie nagrodzonych. 

§ 7 Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs jest otwarty dla publicznych szkół branżowych I stopnia, techników, szkół 

podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz wskazanych wyżej typów szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu województwa śląskiego. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny nie wiąże się z żadnymi opłatami. 

3. Szkoła branżowa lub technikum może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę 

konkursową. 

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu, wypełnienie 

i przesłanie karty zgłoszenia oraz zgody rodziców (prawnych opiekunów) / uczniów 

pełnoletnich autorów prac konkursowych na przetwarzanie danych osobowych 

i przesłanie jej wraz z kartą zgłoszenia. 

§ 8 Komisja konkursowa i jej zadania 

1. Komisję konkursową powołuje Śląski Kurator Oświaty. 

2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza. 

3. Przewodniczący kieruje pracą komisji i ustala harmonogram jej prac. 

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. 

5. Decyzje komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. 

6. Zadania komisji konkursowej: 

a) ocena formalna i merytoryczna prac konkursowych zgodnie z kryteriami opisanymi 

w § 5 regulaminu, 

b) wyłonienie zwycięzców konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” 

w kategorii szkół branżowych i techników, 

c) wyłonienie zwycięzców konkursu „W tej szkole chciałbym się uczyć”. 

7. Komisja zatwierdza po 3 najlepsze prace konkursowe (prezentacje lub filmy) z każdej 

z kategorii zgłoszone w konkursie „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” 

i wyłonione w drodze głosowania, którego dokonają szkoły podstawowe i gimnazja na 

platformie SOK. 
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8. Komisja wyłania pięć najlepszych indywidualnych prac literackich w konkursie „W tej 

szkole chciałbym się uczyć”, uzasadniających wybór określonej prezentacji lub filmu 

szkoły branżowej i technikum. 

9. Komisja ma prawo do niewyłonienia zwycięzców konkursu, w przypadku nie spełnienia 

przez uczestników wymagań niniejszego regulaminu. 

§ 9 Terminy i harmonogram konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty 

w Katowicach do 30 maja 2018 roku. 

2. Zgłaszanie prac do konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” odbywa się 

do 30 kwietnia 2018 roku. 

3. Wyłonienie prac w I etapie konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” 

następuje do 11 maja 2018 roku 

4. Uruchomienie konkursu „W tej szkole chciałbym się uczyć” następuje z dniem 

ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach linków do 

prezentacji i filmów wyłonionych w I etapie konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe 

w naszej szkole” 

5. Głosowanie na platformie SOK przez szkoły podstawowe i dotychczasowe gimnazja 

w konkursie „W tej szkole chciałbym się uczyć” na prace zgłoszone w konkursie „Poznaj 

kształcenie zawodowe w naszej szkole” trwa do 25 maja 2018 roku. 

6. Na platformie SOK dyrektor szkoły potwierdza posiadanie wszystkich wymaganych 

oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 6 czerwca 2018 roku. 

8. O sposobie ogłoszenia wyników konkursu oraz miejscu wręczenia nagród dla autorów 

najlepszych prac konkursowych decyduje organizator konkursu. 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie szkoły i uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu. 

2. Sprawy dotyczące Konkursu, nieuregulowane w Regulaminie, są rozstrzygane przez 

upoważnionego przedstawiciela Organizatora Konkursu. 

3. Praca konkursowa winna być wolna od treści naruszających normy społeczne i prawne 

oraz powszechnie uznawane za obraźliwe. 

4. Organizator Konkursu może wprowadzić zmiany w Regulaminie, nie naruszając 

ogólnych zasad Konkursu. 

5. Organizator  zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania prac konkursowych 

w mediach i materiałach promocyjnych. 

6. Szkoła przystępująca  do Konkursu oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich 

i przekazuje Organizatorowi Konkursu prawo do nieodpłatnego wykorzystania pracy 

konkursowej w dowolny sposób i bez ograniczeń. 

7. Szkoły funkcjonujące w zespole szkół są zgłaszane do konkursu jako oddzielne szkoły. 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1a - Karta zgłoszenia do konkursu „Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole” 

2) Załącznik nr 1b - Karta zgłoszenia do konkursu 'W tej szkole chciałbym się uczyć' 

3) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz 

zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wypełnia autor lub autorzy filmu lub prezentacji). 

4) Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie  na 

przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby pełnoletnie). 

5) Załącznik nr 4 - Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgodzie na 

przetwarzanie danych osobowych (wypełniają osoby niepełnoletnie). 


