
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  

„ ARTYSTA- PRAKTYK, czyli moje umiejętności zawodowe„ 

 

 

I. ORGANIZATOR 

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego we Włocławku; ul. Nowomiejska 25. 

 

II. CELE KONKURSU: 

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, 

- rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zawodowych, 

- kształtowanie prawidłowej postawy uczniów wobec pracy, 

- rozwijanie zasady „zdrowej rywalizacji” i wzbogacenie przeżyć emocjonalnych uczniów, 

- refleksja na temat swojej przyszłości zawodowej, 

- sprawdzenie się i swoich umiejętności zawodowych na wyższym szczeblu, 

- wyjście do szerszego grona odbiorców i zaprezentowanie swoich umiejętności zawodowych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich  szkół ponadgimnazjalnych Gminy i Miasta 

Włocławek . 

 

IV. TERMINY  

1. 01.12.2015 r. ogłoszenie konkursu  poprzez: 

- umieszczenie informacji o konkursie wraz z niniejszą kartą informacyjną i kartą 

 zgłoszeniową na stronie internetowej  CKZiU: www.ckziu.wloclawek.pl ,  

 tablicy ogłoszeń w CKZiU – Włocławek, ul. Nowomiejska 25                                                            

oraz CKP przy ul. Nowomiejskiej 25 i ul. Ogniowej 2. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 

http://www.ckziu.wloclawek.pl/


- rozesłanie podstawowych informacji o konkursie pocztą elektroniczną bezpośrednio do szkół. 

 

2. 01.12.15-15.01.2016- termin składania kart zgłoszeniowych  w sekretariacie CKZiU – 

Włocławek, ul. Nowomiejska 25 oraz w sekretariacie CKP przy ul.Ogniowej 2 lub  pocztą 

elektroniczną na adres: ckp@ckziu.wloclawek.pl 

 

3.  do 05.02.2016 r.  w CKP przy ul. Nowomiejskiej 25  – osobista przekazanie  prac   

konkursowych kierownikowi szkolenia praktycznego. 

 

4.   10.02.2016 r. – ogłoszenie wyników konkursu i pokaz nagrodzonych prac na stronie 

internetowej CKZiU oraz wręczenie nagród w CKP w CKZiU  ul. Nowomiejska 25, 

Włocławek. 

 

IV. FORMA PRACY 

Każdy uczestnik nadesłać może jedną pracę . 

Prace muszą spełniać następujące warunki: 

- ręczne wykonanie, 

-  swój autorski pomysł, 

-  prace muszą być wykonane samodzielnie,  

- do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, która ma zawierać następujące informacje: 

a) imię i nazwisko uczestnika, 

b)  kategoria/ klasa, 

c) nazwa szkoły, 

d) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

 

Praca powinna stanowić zamkniętą całość,  zawierać treści wynikające z tematu 

konkursu. 

Pozostawiamy autorom dowolność w wykonaniu pracy, dowolność materiału użytego 

do wykonania pracy, dowolność formy i kształtu. Uczestnik poprzez wykonanie pracy 

konkursowej ma zaprezentować swoje umiejętności zawodowe jakie posiada kształcąc się w 

danym zawodzie i w wybranej specjalizacji. Pomysłowość i kreatywność będą jedną z 

głównych warunków przystąpienia do konkursu. Liczymy na bogatą wyobraźnię i niezwykłe 

umiejętności uczestników. 



Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nie 

zgłaszane do innych konkursów. 

V.EWALUACJA  

Cel ewaluacji:  ocena jakości konkursu oraz wspomaganie jego realizacji. 

Cele szczegółowe ewaluacji konkursu: 

 Zidentyfikowanie słabych i mocnych stron konkursu. 

 Doskonalenie realizacji konkursu poprzez uzyskane informacje zwrotne służących  do 

zwiększenia jego efektywności. 

 Określenie stopnia zgodności realizacji celów i rezultatów konkursu  

z  przyjętymi założeniami. 

 Ocena kreatywności uczniów i jakości wykonanych prac. 

 

Techniki i metody badawcze: 

Sukcesywny  monitoring nad realizacją całego konkursu, dzięki czemu na bieżąco 

dostarczane będą informacje użyteczne do prawidłowego zarządzania konkursem i realizacją 

zaplanowanych działań. 

Ankiety ewaluacyjne. 

 

VI. KOMISJA KONKURSOWA 

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: wartość artystyczna,  

ciekawe i pomysłowe  ujęcie  tematu, umiejętność przekładu intersemiotycznego,  

indywidualny charakter pracy ,estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność. 

 

VII. FINAŁ KONKURSU 

 

Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziano w lutym. 

 O szczegółach uroczystości organizatorzy poinformują laureatów i ich opiekunów 

telefonicznie. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej CKZiU  

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody! 

 

 



 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik nr 1). 

Dostarczenie pracy konkursowej i formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne 

z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie danych 

osobowych i wykorzystanie pracy , nazwisk uczestników przez Organizatora na potrzeby 

konkursu oraz publikacje wizerunku. 

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora i nie 

podlegają zwrotowi.* 

 

Organizator:  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, 

koordynator konkursu : Marlena Masłowska  – kierownik szkolenia praktycznego w CKZiU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W szczególnych przypadkach jest możliwość odstąpienia od przekazania pracy konkursowej 

Organizatorowi. Decyzje podejmuje Organizator konkursu. 

 


