
   

 

 
 

REGULAMIN VII EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

   Z DORADZTWA ZAWODOWEGO 

„Planer Kariery” 

 

 
Organizator konkursu:  

XXIV LO w Łodzi; nauczyciele odpowiedzialni: Jacek Radzikowski, Dorota Żuchowska 

Cele konkursu: 
1. Zaangażowanie uczniów w działania z zakresu preorientacji zawodowej, 

2. Rozbudzanie w uczniach potrzeby refleksji nt. przyszłej pozycji zawodowej i społecznej, 

3. Kształtowanie umiejętności samooceny, analizy mocnych i słabych stron, 

4. Promowanie kreatywnych postaw uczniów, 

5. Stworzenie banku oryginalnych projektów  promujących ciekawe ścieżki kariery, 

6. Popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki planowania kariery. 

 

Adresaci: uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych  
 

Struktura i przebieg konkursu: Eliminacje przeprowadzane są dwuetapowo.  
 

Etap I: 
W placówkach macierzystych uczniów, pod kierunkiem nauczyciela doradcy zawodowego, są wykonywane 

prezentacje multimedialne w programie Microsoft PowerPoint - max. 20 slajdów. Powinny one zawierać 
„Planer kariery”, czyli realistycznie ujętą ścieżkę kariery ucznia - od SP po szkołę wyższą i przyszły zawód. 

Ma to być indywidualny plan uczestnika konkursu dotyczący jego własnej ścieżki edukacyjnej oraz kariery 

zawodowej w perspektywie wykonywania wymarzonego zawodu w przyszłości. Nauczyciel doradca zawodowy, 

wykonane i zakwalifikowane do kolejnego etapu prace (maksymalnie trzy), przesyła do organizatora drogą 
elektroniczną (24.lo@wp.pl). Powinny one zawierać dane: imię (imiona) i nazwisko autora, klasę  
i nazwę szkoły oraz  imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem ją wykonano. Prezentacja może być 
wykonana tylko przez jednego ucznia. Powinien to być jego indywidualny plan dotyczący ścieżki edukacyjnej 

oraz kariery zawodowej.  

 
Etap II: Komisja Konkursowa XXIV LO sprawdza nadesłane prace.  Ocenie podlegają: merytoryczny przekaz 

treści, realność „Planera kariery”, pomysłowość i oryginalność (max.20 pkt.), jakość wykonania prezentacji 

oraz jej forma estetyczna (max 10 pkt.). Każdy uczestnik ma prawo złożyć tylko jedną pracę konkursową.  
W czasie finałów uczniowie prezentują swoje prace oraz odpowiadają na pytania zadane przez Komisję XXIV 

LO. Na tej podstawie zostanie ustalona ostateczna kolejność uczestników. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Terminarz konkursu: 

1. Zgłoszenie szkoły do konkursu – do 16.05.2022 r. 

2. Dostarczenie prac z pierwszego etapu  -  do 30.05.2022 r. 

3. Finał konkursu: 08.06.2022 r. 

 

Nagrody: 
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, bądź wyróżnienia oraz upominki; Nauczyciele nagrodzonych uczniów - 

dyplomy/podziękowania. 

 

Zgłoszenia: 
Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadsyłać do 16 maja 2022 r. pocztą elektroniczną: 
24.lo@wp.pl 

 

Uwagi końcowe: 

1. Uczestnicy konkursu akceptują treść niniejszego Regulaminu. 

2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane. Stają się one własnością organizatorów konkursu   

     i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie XXIV LO. 

3. Informacje dodatkowe udzielane są pod ww. adresem mailowym oraz numerem mobil: 505 920 727.  

4. Nieobecność uczestników w II etapie konkursu jest równoznaczna z wycofaniem się  
    ze współzawodnictwa. 

5. Konkurs może się nie odbyć, jeżeli liczba uczestników będzie zbyt mała. 

6. Po zgłoszeniu uczniów do Konkursu zostaną przesłane drogą mailową załączniki dotyczące 

    wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Proszę o dostarczenie ich do organizatora 

    Konkursu najpóźniej w dniu II etapu. 

 

 

Zespół Przedmiotowy Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych XXIV LO w Łodzi 
 


