REGULAMIN
Konkursu Wiedzy o Zawodach, Rynku Edukacji i Rynku Pracy
I edycja dla uczniów szkół podstawowych
Adresaci:
Uczniowie ze szkół podstawowych województwa opolskiego

Organizator:
Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu

Partnerzy:
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Spółką z o. o.
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Komisja Konkursowa - przedstawiciele:
- Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
- Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu

Cel główny konkursu:
przygotowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących
wyboru przyszłego zawodu.
Cele szczegółowe:
 rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o zawodach, poszukiwanych
kwalifikacjach,
 doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek
edukacyjnych i zawodowych,
 kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim
gremium,
 podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych
decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu.

Postanowienia ogólne:
1. Podstawowe obowiązki Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - jako organizatora
Konkursu Wiedzy o Zawodach, Rynku Edukacji i Rynku Pracy, zwanego dalej konkursem i uczestników konkursu zostaną określone w Regulaminie.
2. Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje szkoły podstawowe oraz klasy gimnazjalne.
3. Uzyskanie tytułu laureata Konkursu Wiedzy o Zawodach, Rynku Edukacji i Rynku Pracy nie
upoważnia do uzyskania dodatkowych punktów przy przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej.
4. Rada pedagogiczna szkoły samodzielnie podejmuje decyzję o uznaniu osiągnięć uczniów
biorących udział w konkursie.
1/3

5. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ze szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych.
6. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem konkursu kieruje
Komitet Organizacyjny powołany przez ZPO Opole.

Organizacja Konkursu
Konkurs organizowany jest w 2 etapach:
1. Etap Szkolny
2. Etap Finałowy

1. Etap szkolny
1.1. Etap szkolny odbywa się jednocześnie w siedzibach wszystkich szkół zgłaszających uczniów do
udziału w konkursie w dniu 12.03.2019 r.
1.2. Szkoła może zgłosić udział dowolnej liczby uczniów do etapu szkolnego, biorąc pod uwagę własne
zaplecze informatyczne, które jest niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
1.3. Formularz zgłoszenia uczniów przez szkołę (stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu)
należy wypełnić elektronicznie i przesłać drogą mailową w wersji edytowalnej do dnia
15.02.2019 r. Formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora szkoły oraz zgody rodziców
uczniów zgłoszonych do konkursu (załącznik nr 2) należy dostarczyć do sekretariatu ZPO (Opole,
ul. Torowa 7) najpóźniej do dnia 19.02.2019 r.
Uczniowie, których zgody rodziców na udział w konkursie nie zostaną dostarczone w
wyznaczonym terminie do ZPO, nie będą mogli przystąpić do konkursu.
1.4. Organizator najpóźniej do dnia 01.03.2018 r. przekazuje drogą mailową szkolnym
koordynatorom konkursu, loginy, hasła dostępu, adres internetowy oraz inne ważne informacje
dotyczące przeprowadzenia etapu szkolnego. Dane te są niezbędne do zalogowania się uczniów
w celu rozwiązania testu on-line.
1.5. Wszelkie uwagi techniczne związane z logowaniem prosimy zgłosić do dnia 6.03.2019 r.
Po upływie podanego terminu, wszelkie uwagi techniczne nie będą uwzględniane.
1.6. Szkolni koordynatorzy konkursu są odpowiedzialni za poinformowanie uczniów o przydzielonych
im hasłach i loginach oraz o adresie internetowym, pod którym będzie się znajdował test on-line,
jak również o wszelkich istotnych sprawach dotyczących przebiegu konkursu.
1.7. Szkoła przeprowadza etap szkolny w warunkach umożliwiających dostęp do elektronicznej wersji
testu on-line oraz gwarantujących samodzielność odpowiedzi.
1.8. Uczestnicy wypełniają test on-line składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Czas
rozwiązania testu wynosi 40 minut. Wyniki i czas rozwiązania testu są rejestrowane
elektronicznie przez organizatora.
1.9. Organizator informuje szkoły biorące udział w etapie szkolnym, o punktacji uzyskanej przez
poszczególnych uczniów oraz przekazuje informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w
etapie finałowym konkursu. Do etapu finałowego zakwalifikowanych zostaje max. 10 uczniów
biorących udział w etapie szkolnym konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki.
1.10. W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów kwalifikującej ich do udziału
w etapie finałowym, o zakwalifikowaniu się do tego etapu, będzie decydował czas rozwiązania
testu on-line.
1.11. Organizator decyduje ostatecznie o kwalifikowaniu uczniów z danej szkoły do kolejnego etapu.

2. Etap Finałowy
2.1. Etap finałowy (dla 10 uczestników) odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. w Zespole Placówek
Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7 i będzie przeprowadzany w formie testu składającego się z
15 pytań, za które można uzyskać maksymalnie 15 punktów oraz prezentacji zawodu.
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2.2 Każdy uczestnik dokona prezentacji wybranego zawodu (lista zawodów do prezentacji, zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Organizatora po zakończeniu I Etapu konkursu). Sposób
prezentacji – dowolny, np.: z wykorzystaniem sprzęt audiowizualnego. Czas prezentacji - do 10
minut.
Komisja Konkursowa dokonuje oceny prezentacji i sporządza protokół.
Za prezentację w II Etapie Finałowym uczestnik otrzyma maksymalnie 15 punktów.
Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń - uczestnik finału, który uzyska najlepszy wynik łączny za test
pisemny i za część prezentacji finałowej. Wynik łączny może wynosić maksymalnie 30
punktów.
2.3. Każdy uczestnik zakwalifikowany do etapu finałowego zobowiązanych jest do złożenia
organizatorom oświadczenia w sprawie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na cele
promocji; uczestnicy niepełnoletni dostarczają zgodę opiekuna prawnego.
2.4. Ogłoszenie wyników odbędzie się niezwłocznie po II Etapie Finałowym, w dniu 28.03.2019 r.

4. Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia
2016 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu,
ul. Torowa 7, tel. 77 4231675;
2. Inspektorem ochrony danych w ZPO w Opolu jest Pani Joanna Knuter, tel. 77 4231675, e-mail:
sekretariat@zpo.opole.pl;
3. Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail Pana/i/ucznia będą przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań
ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017
r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198)
w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w
placówce;
4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Opolu;
5. Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzicom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych;

5. Informacje dodatkowe
Wszelkie ewentualne koszty udziału (przejazdów, noclegu) uczniów i szkolnych koordynatorów w
konkursie, zwłaszcza w etapie finałowym, ponosi placówka delegująca.
Zadania konkursowe przygotowane będą w oparciu o zagadnienia związane ze światem zawodów, w
szczególności dotyczą: zawodów kształcenia zawodowego, organizacji kształcenia zawodowego oraz
lokalnego rynku pracy.
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