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REGULAMIN 
VIII  KONKURSU  

 

„ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” 
 

 

I. ORGANIZATOR  

 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Odpowiedzialna za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu - Małgorzata 

Bartosiak, współpraca:  Małgorzata Redlicka. 

 

 

II. ADRESAT KONKURSU 

  
Uczniowie łódzkich gimnazjów 

 

III. CELE KONKURSU 
 

Aktywizowanie młodzieży gimnazjalnej do kreowania własnej ścieżki kariery 

zawodowej: 

- poznanie świata zawodów i klasyfikacji zawodów, 

- poznanie kwalifikacji zawodowych i zadań zawodowych, 

- zidentyfikowanie potrzeb aktualnego rynku pracy, 

- określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności, 

- rozpoznanie mapy szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi i regionie, 

- doskonalenie obsługi programów komputerowych, 

- korzystanie z technologii informacyjnej, 

- kształcenie umiejętności pracy w grupie, 

- kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów, 

- wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, 

- doskonalenie umiejętności interpersonalnych. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 
Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu orientacji i poradnictwa 

zawodowego, walory prezentacji multimedialnej oraz walory prezentacji artystycznej 

wybranego zawodu.  

 
 



 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

Z uwagi na to, że świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej powinien uwzględniać 

potrzeby rynku pracy, powstał ranking zawodów deficytowych w regionie łódzkim. 

Drużyny konkursowe mają obowiązek wybrać do prezentacji zawód z poniższej listy: 

kierownik małego przedsiębiorstwa, specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy, 

technik i inżynier inżynierii środowiska i melioracji, technik i inżynier mechanik, 

technik i inżynier elektryk, pracownik administracji samorządowej, technik geodeta, 

technik drogownictwa, pracownik komórek finansowo-księgowych, projektant 

systemów komputerowych, murarz, technik i inżynier mechatronik, technik i inżynier 

budownictwa, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, technik 

sterylizacji medycznej, technik renowacji elementów architektury, technik żywienia i 

usług gastronomicznych, technik weterynarz, stolarz, operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie, technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, 

technik analityk, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, 

technik technologii odzieży, elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego, 

technik i mgr logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec, technik 

dentystyczny, handlowiec, technik technologii chemicznej, kominiarz, szwaczka, 

kierowca autobusu, dekarz, ślusarz, kierowca samochodu ciężarowego, kierowca 

operator wózków jezdniowych, webmaster, fizjoterapeuta, dietetyk, pielęgniarka, 

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownik, 

kreator mody, terapeuta zajęciowy, opiekunka środowiskowa, technik hotelarstwa, 

technik obsługi turystycznej.  

 
Konkurs  jest organizowany w trzech etapach: 

 

etap I    -   szkolny, 

etap II   -  ogólnołódzki I stopnia, 

etap III  -  ogólnołódzki II stopnia.  

 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi  Szkolna  Komisja  Konkursowa 
powołana przez Dyrektora  Szkoły. Eliminacje konkursowe na II i III etapie zostaną 

przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Decyzję zgłoszenia szkoły do konkursu podejmuje dyrektor przekazując KARTĘ 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (zał. nr 1). 

 

Etap I – eliminacje szkolne 

Eliminacje szkolne przeprowadza  Szkolna  Komisja  Konkursowa powołana przez 

Dyrektora  Szkoły przyjmując ustaloną przez siebie formułę sprawdzenia, kryteria 

oceny prac konkursowych i punktację. Wskazane jest przeprowadzenie eliminacji 

szkolnych w obecności uczniów, nauczycieli i rodziców zainteresowanych konkursem. 

Z jednej szkoły do II etapu mogą być wytypowane maksymalnie dwa zespoły 

uczniów. W skład jednej drużyny wytypowanej do kolejnego etapu może wchodzić  

maksymalnie trzech uczniów.  Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje kwalifikacji     

i zgłoszenia przesyłając PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ELIMINACJI SZKOLNYCH, 

oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO KONKURSU (zał. nr 2) wraz z prezentacją 

multimedialną wybranego zawodu. 

 



Etap II – eliminacje ogólnołódzkie I stopnia 

Eliminacje ogólnołódzkie I stopnia polegać będą na ocenie dostarczonych prezentacji 

multimedialnych wykonanych w Power Point. Na tym etapie Komisja Konkursowa   

dokona   analizy   i   oceny   prac   uczestników    konkursu    w  oparciu  o następujące  

kryteria  (wraz z wagą punktów): 

1. Zakres tematyczny prezentacji (0 – 3 pkt): 

a) uzasadnienie wyboru zawodu potwierdzone badaniami rynku 

b) predyspozycje i przeciwskazania psycho-fizyczne do wykonywania 

zawodu, wady i zalety zawodu 

c) transformacja zawodu w wyniku postępu technicznego 

2. Kategorie informacji (0 – 5 pkt): 

a) kwalifikacje zawodowe 

b) zadania zawodowe i opis stanowiska pracy 

c) ścieżki kształcenia i instytucje kształcące z uwzględnieniem lokalnej sieci 

szkół 

d) płace; szanse zatrudnienia z podaniem konkretnych przykładów 

e) specjalizacje, ścieżka kariery w danym zawodzie, podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych 

3. Stronę graficzną i estetyczną prezentacji komputerowej (0 – 2 pkt). 

a) kompozycja i poprawność językowa 

b) forma prezentacji, efekty i rozwiązania graficzne 

 

Do eliminacji ogólnołódzkich II stopnia zostanie zakwalifikowanych 10 prezentacji 

z największą liczbą punktów uzyskanych podczas eliminacji I stopnia. W przypadku 

identycznej liczby punktów wchodzą wszystkie drużyny z tą samą punktacją. 

 

Etap III – eliminacje ogólnołódzkie II stopnia 

Podczas eliminacji ogólnołódzkich II stopnia zgłoszone drużyny przedstawią 

prezentację artystyczną dotyczącą wybranego zawodu przyszłości. Na tym etapie 

ocenie podlegać będzie sposób prezentacji (inscenizacja) połączona z prezentacją 

multimedialną. W tym etapie drużyny mogą otrzymać od 0 do 10 punktów.  

Prezentacja wizualna podczas III etapu  może trwać maksymalnie 10 minut. 

Kryteria oceny: 

1. Spójność prezentacji słownej z multimedialną. 

2. Efektywne wykorzystanie czasu. 

3. Komunikatywność i poprawność językowa. 

4. Wykorzystanie różnorodnych środków wyrazu. 

5. Oryginalność 

 

Laureatami zostaną drużyny z najwyższą sumą punktów z II i III etapu. 

 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 
Zgłoszenie szkół do konkursu – do 10.11.2014 roku (zał. nr 1) 

Eliminacje na I etapie – do 12.12.2014 roku 

Zgłoszenie drużyn do eliminacji na II etapie, przekazanie protokołu z I etapu do 

15.12.2014 roku (zał. nr 2 i 3 łącznie z prezentacją multimedialną).            

Eliminacje na II etapie (I stopień ogólnołódzki) – do 19.12.2014 roku 

Eliminacje na III etapie (II stopień ogólnołódzki) – 17.02.2015 roku 



VII. ZGŁASZANIE  DO KONKURSU 

 
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY W KONKURSIE (zał. nr 1), 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ELIMINACJI SZKOLNYCH oraz KARTĘ ZGŁOSZENIA 

DRUŻYNY DO KONKURSU (zał. nr 2) należy przesłać pocztą, faksem (42 678-10-85) 

lub pozostawić w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. 105. 

 

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

 
Eliminacje szkolne  – szkoła zgłoszona do konkursu 

Eliminacje ogólnołódzkie I  i  II stopnia – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 

 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 
Wyniki konkursu z poszczególnych etapów (z wyjątkiem szkolnego) będą podane do 

wiadomości uczestników konkursu na tablicy ogłoszeń w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 (parter). 

Opiekunowie drużyn zakwalifikowanych do III etapu zostaną poinformowani              

o sposobie i formie przebiegu III etapu konkursu na 7 dni przed wyznaczonym 

terminem tj. do 10.02.2015 roku. Wyniki III etapu dodatkowo zostaną umieszczone na 

stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego www.wckp.lodz.pl   w części poświęconej konkursom.  

 

X. NAGRODY 
 

Laureaci konkursu oraz ich nauczyciele otrzymają dyplomy i nagrody. Każda szkoła 

otrzyma dyplom.  

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Każdy uczeń przystępując do eliminacji konkursowych zobowiązany jest do 

okazania ważnej legitymacji szkolnej. 

2. O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły 

zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 
 

 Załącznik nr 1 - KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA SZKOŁY  W KONKURSIE 

 Załącznik nr 2 - KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO  KONKURSU  

 

 Komisja Konkursowa       

http://www.wckp.lodz.pl/

