
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 

91-212 Łódź 

ul. Warecka 41 

 

CEL KONKURSU 

Celem konkursu jest propagowanie szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży 

gimnazjalnej i klas 7-ych szkoły podstawowej oraz  przedstawienie marzeń zawodowych 

młodych ludzi. 

 

Regulamin konkursu „ZAWODOWIEC 2018” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Organizatorzy konkursu: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, 

 

2. Partnerzy konkursu: 

 Gimnazjaliści województwa łódzkiego. 

 Uczniowie klas 7 szkół podstawowych województwa łódzkiego 

 

3. Patronat honorowy 

 Wojewoda Łódzki, 

 Marszałek Województwa Łódzkiego, 

 Prezydent Miasta Łodzi 

 Łódzki Kurator Oświaty. 

 Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi 

 

 

4. Patronat medialny 

 Łódzkie Radio 

 Telewizja Łódź 

 

 

5. Sponsorzy  

 GALMET 

 

 

6. Sekretariat organizatorów konkursu: 

 

Sekretariat Konkursu, na który można nadsyłać prace: 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. Warecka 41 

91-212 Łódź 

tel.:  42 652-18-60, 0-42 652-99-16 

fax:  42 652-18-60 

e- mail konkursowy: konkurszawodowiec@wp.pl 

 

 



§ 2. Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i podstawowych klas 7 

województwa łódzkiego. 
 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie 

1. Czas trwania konkursu: 
Konkurs odbędzie się w okresie od 01.12.2017 do 26.04.2018.  

1. W dniu 01.12.2017 rozesłany zostanie do gimnazjów i podstawowych 

województwa łódzkiego Regulamin Konkursu z opisem przyjmowanych prac 

oraz Karty Zgłoszenia do konkursu. 

2. Do 16.03.2018 oddanie prac konkursowych do nauczyciela informatyki 

Mariusza Rudzińskiego 
3. Do 26.03.2018 wysłanie prac konkursowych do organizatora 

4. Dnia 26.04.2018 o godz. 12.00 w ZSP 20 w Łodzi (ul. Warecka 41) nastąpi 

uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu.  

§ 4 Zasady Konkursu 
1. Konkurs odbędzie się w kategoriach: 

 Plakat 

 Fotografia 

 Opowiadanie lub esej 

 Prezentacja multimedialna 

Uczestnicy Konkursu muszą przygotować pracę w jednej lub kilku kategoriach. Praca ma 

przedstawiać wybrany, wymarzony zawód i charakterystykę wykonywanych czynności. 

Każda z prac konkursowych musi być opatrzona tytułem, danymi personalnymi 

uczestnika/ów oraz adresem szkoły. Proszę również podać imię i nazwisko nauczyciela, który 

był opiekunem autora pracy konkursowej.  

 

Dopuszcza się zespołowe przygotowanie prac, maksymalnie dwie osoby. 

 

Wymogi poszczególnych kategorii: 

Plakat- format powyżej A4, technika dowolna 

Fotografia- trzy zdjęcia, format minimum 15x20 cm, technika dowolna 

Opowiadanie lub esej- praca przygotowana w wersji elektronicznej, w formacie Office, 

pisana czcionką 12, w przedziale 4 – 10 stron 

Prezentacja multimedialna – wykonana w formacie Power Point lub innych programach 

multimedialnych, zawierać powinna maksymalnie 30 slajdów 

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie konkursu proszę kierować do koordynatora 

przedsięwzięcia telefonicznie lub na adres email (Włodzimierz Drewnowski tel. 600528554, 

w.drewnowski@wp.pl) 

§ 5. Zasady nadsyłania prac 
Prace można nadsyłać drogą pocztową (plakaty, wydrukowane zdjęcia), e-mailową 

(prezentacje multimedialne i opowiadania), jak również dostarczyć osobiście do Sekretariatu 

szkoły. 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność ZSP 20 w Łodzi lub mogą być 

odebrane przez autorów bezpośrednio po uroczystym rozstrzygnięciu w dniu 26.04.2018 



 

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzców 
Do rozstrzygnięcia konkursu w każdej kategorii zostanie powołane jury w składzie: 

 1 przewodniczący 

 2 członków 

wybrani spośród nauczycieli ZSP nr 20. 

 

Komisja oceni prace i na tej podstawie ogłoszone zostaną wyniki Konkursu. 

 

§ 7 Nagrody 
Nagrody rzeczowe zostaną wręczone na uroczystym rozstrzygnięciu Konkursu w dniu 

26.04.2018 o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. 

 

 

 

§ 8 Zakończenie Konkursu Zawodowiec 2018 
Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 26.04.2018 o godz. 12.00 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi. 



 
Załącznik nr 1  
do Regulaminu Konkursu  
„Zawodowiec 2018” 

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU „Zawodowiec 2018” 
/termin przesyłania zgłoszeń – do dnia 26.03.2018 

Nazwa szkoły gimnazjalnej/ 
podstawowej 

 
 
 
 

Powiat 
 
 
 

Pełen adres szkoły  

 
 
 
 
 
 

Dane kontaktowe: telefon, fax, 
email 

 
 
 

Liczba nadesłanych prac 
 

 
 
 

Liczba uczniów 
 
 

Dane opiekuna uczestników 
Konkursu Zawodowiec 2018 

 
 
 
 
 

 
UWAGA! Zgłoszenie należy przesłać na adres  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. Warecka 41,  

91-212 Łódź 

Tel. 0-42 652-18-60 

fax: 0-42 652-18-60 

konkurszawodowiec@wp.pl 
 

 
Zgłaszający 

/pieczęć i podpis Dyrektora lub Z-cy Dyrektora szkoły gimnazjalnej/ 


