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KONKURS DLA PRZEDSZKOLI 

                           „ŚWIAT LUDZI DOROSŁYCH WIDZIANY OCZAMI DZIECKA'' 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Wodzisławiu Śląskim.                                      

2. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, którzy przedstawią, w jaki sposób realizują 

preorientację zawodową w przedszkolu. Wszelkie kwestie związane z organizacją konkursu 

należy kierować na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 

Śląskim,  os. 1 Maja 16 A, tel. 327293242. Osoba do kontaktu: Weronika Mosz, Anna 

Wilkowska. 

3. Temat konkursu brzmi: „Świat ludzi dorosłych widziany oczami dziecka”. 

4. W konkursie mogą brać udział przedszkola z powiatu wodzisławskiego. 

5. Cele Konkursu: 

5.1. Zapoznanie dzieci z różnymi zawodami.  

5.2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej. 

5.3. Zdobywanie przez dzieci wiedzy o świecie społecznym, w którym działają i są jego 

najmłodszymi twórcami. 

5.4. Zainspirowanie nauczycieli do zaprezentowania swoich działam podczas realizacji 

preorientacji zawodowej. 

 

http://www.podn.pl/
mailto:sekretariat@podn.wodzislaw.pl


6.Warunki uczestnictwa w konkursie:6.1. Praca konkursowa ma być prezentacją 

multimedialną. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie 

PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) lub zapisana w formacie PDF. 

6.2. Prezentacje przekazane na konkurs muszą być prezentacjami wykonanymi przez jedną 

grupę przedszkolną i  mają na celu pokazać w jaki sposób grupa zapoznaje się z zawodami. 

Prezentacje mogą przedstawiać realizowane programy, projekty, kąciki zainteresowań, 

spotkania z ciekawymi osobami, ciekawe wyjścia przedszkolaków itp. Prezentacja opatrzona 

powinna być  także odpowiednim komentarzem, czego dzieci się nauczyły oraz jakie są  

korzyści z powyższych działań. 

6.3. Przedszkole ma prawo przesłać maksymalnie 3 prezentacje. 

6.4. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu. 

6.6. Prace konkursowe wraz z metryczką oraz niezbędnymi oświadczeniami (załączniki) 

należy  przesłać na Dysk Google pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1-

btRxsCWO09-iY3uN8Ca2tW4Vlg3tP1x do 14.02.2020r. do godz. 15.00. Plik z pracą konkursową 

należy nazwać zgodnie ze wzorem: nazwisko_przedszkole. 

7 .Wyniki konkursu i nagrody: 

7.1.  Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych 

prezentacji laureatów konkursu. 

7.2.  Kryteria oceny prac: działania w ramach preorientacji zawodowej, oryginalność                          

i pomysłowość wykonania prezentacji, dodatkowe elementy np. zdjęcia. 

7.3.  Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej PODN w Wodzisławiu Śląskim:  

www.podnwodzislaw.pl 

7.4. Prezentacje nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału                             

w konkursie. 

7.5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępnione podmiotom trzecim. 

8. Postanowienia końcowe: 

8.1.  Przekazując prezentację na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na 

stronie internetowej PODN w Wodzisławiu Śląskim, a także na potrzeby szkoleń w celu 

promowania dobrych praktyk. 

8.2.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

https://drive.google.com/drive/folders/1-btRxsCWO09-iY3uN8Ca2tW4Vlg3tP1x
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8.3.  Laureaci konkursu otrzymują nagrody. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas 

Gali Konkursów Zawodowych. O miejscu i terminie uczestnicy zostaną poinformowani                

w stosownym czasie. 

8.4.  Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych            

lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu, 

b. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny, 

c. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac, 

d. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

 

KARTA UCZESTNIKA 

 

1 Nazwisko nauczyciela  

2 Imię nauczyciela  

3 
Wiek grupy przedszkolnej, 

nazwa grupy  

 

4 
Pełna nazwa przedszkola 

 

 

5 
Adres przedszkola 

 

 

6 Gmina  

7 Nr tel. szkoły  

8 Nr tel. nauczyciela  

 

 

 

data i podpis i pieczątka dyrektora szkoły 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

Klauzula zgody 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/ nauczyciela ………………………………………. 

w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim 

zostały zebrane. 

 

Nazwisko, imię rodzica/opiekuna prawnego uczestnika ………………………………………………………. 

 

Klauzula informacyjna 

Organizator informuje, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz  

z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika lub nauczyciela………………………………………………………. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie 

konkursu. 

 

Podpis nauczyciela………………………………………………………. 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach przez organizatorów, na potrzeby 

konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 



3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie  

w Internecie (w tym na stronach organizatora) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych  

i informacyjnych. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub 

naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/ nauczyciela………………………………………………………. 


