
REGULAMIN KONKURSU „Mój wymarzony zawód” 

 

ORGANIZATOR:  

 Radosław Drzewiecki (nauczyciel historii); 

 Magdalena Lewkiewicz (pedagog szkolny); 

 Magdalena Bielawska (psycholog szkolny); 

CELE KONKURSU:  

- promowanie ciekawych zawodów;  

- rozwijanie wyobraźni twórczej;  

PRZEDMIOT KONKURSU:  

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy o tematyce związanej z tytułem konkursu „Mój 

wymarzony zawód”. 

UCZESTNICY: 

- uczniowie klas I – VI; 

ZASADY KONKURSU: 

Uczestnicy konkursu wykonują pracę konkursową związaną z wybranym przez siebie 

zawodem i sporządzają rysunek, pracę plastyczną – format A4 lub A3, technika pracy 

dowolna. Praca nie może być wykonana komputerowo. 

Ostateczny termin przesłania lub dostarczenia prac to 26 marzec 2021 roku.  

Można to zrobić w następujący sposób: 

- należy wykonać zdjęcie lub skan pracy i przesłać poprzez Microsoft Outlook, który znajduje 

się na platformie Office 365 na adres e-mail do p. Magdaleny Lewkiewicz: 

lewkiewicz@sp5.ilawa.pl  

lub: 

- dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu szkoły (do godz. 15.00) bądź przesłać na 

adres Szkoły Podstawowej nr 5  w Iławie (ul. Wiejska 11). Kopertę należy opisać: Konkurs 

„Mój wymarzony zawód”.  

Klasy uczące się stacjonarnie (obecnie I – III) mogą swoje prace dostarczyć wychowawcom 

klas (wychowawcy natomiast przekażą je organizatorom konkursu). 

mailto:lewkiewicz@sp5.ilawa.pl


Prace konkursowe należy podpisać – imię, nazwisko, klasa, przedstawiony zawód - na 

odwrocie pracy – w przypadku dostarczenia lub przesłania. 

Wszelkie pytania można kierować do organizatorów konkursu poprzez dziennik elektroniczny 

LIBRUS, czat na platformie Teams. 

ZASADY OCENIANIA:  

Prace będą oceniane z podziałem na 2 grupy wiekowe: 

1. klasy I – III; 

2. klasy IV – VI; 

Podczas rozstrzygania konkursu brana będzie pod uwagę: 

- samodzielność wykonania oraz pomysłowość; 

- oryginalność, kreatywność, pomysłowość; 

- zgodność pracy z tematem; 

- estetyka wykonania pracy; 

Prace zostaną ocenione  przez  specjalnie powołane Jury konkursu a najciekawsze 

nagrodzone – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie uzależnionej od sytuacji 

epidemiologicznej. Złożenie pracy jest jednocześnie zgodą na jej opublikowanie wraz z 

podaniem autora pracy (imię i nazwisko)/klasa/przedstawienie zawodu). Wyniki konkursu 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i portalu Facebook. Jedna osoba może 

maksymalnie złożyć 1 pracę. Wykonane prace nie mogą być kopią już istniejących. W 

przypadku przesyłania pracy drogą elektroniczną sugerujemy zachowanie jej ze względu na 

ewentualne (mogące                     wystąpić) trudności techniczne.  

Życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w konkursie!!! 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 


