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KONKURS  „JAKIE ZNASZ ZAWODY?”  

konkurs filmowy dla uczniów szkół podstawowych klas V-VIII   

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz 

zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a 

pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu.  

   

Do udziału zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas V-VIII z terenu Polski.    

   

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i  promowanie  

wiedzy o rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i 

propagowanie szacunku dla pracy.  

Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy 

się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu 

wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i 

przemyśleń.   

   

Istotne jest to, że szkoła branżowa i nauka w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki  

edukacyjnej. Wręcz przeciwnie, powinno dążyć się do upowszechnienia kariery zawodowej 

prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym po wcześniejszym ukończeniu 

zasadniczej szkoły branżowej  lub technikum.   

   

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie 

wybranego zawodu rzemieślniczego - patrz załącznik regulaminu nr 4. Prace powinny w ciekawy 

sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.  

   

   

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!  

   

   

   

Szczegółowe informacje u doradcy zawodowego Wiesławy Płotki.  
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REGULAMIN KONKURSU „JAKIE ZNASZ ZAWODY?” 

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH V-VIII   
   

I. OGÓLNE ZASADY KONKURSU  
Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”,  

którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.  

   

1. Cele konkursu:  

1. Wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu realizowanego w klasach V-VIII.  

2. Pogłębienie wiedzy młodzieży na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej  i budowanie w 

nich szacunku dla pracy innych, w nawiązaniu do podstawy programowej.  

3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku rzemiosła i wykwalifikowanej pracy zawodowej.  

   

2. Organizacja i organizatorzy Konkursu Konkurs 

przebiega w dwóch etapach:  

- regionalnym  

- ogólnokrajowym.  

Organizatorem Regionalnym Konkursu na etapie regionalnym są Izby Rzemieślnicze na terenie Polski.  

Organizatorem Krajowym Konkursu etapu ogólnokrajowego jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza  w 

Poznaniu.  

   

3. Terminy i miejsce Konkursu  

Termin nadsyłania prac etapie regionalnym upływa 9.04.2021 r.   

Na prace do etapu ogólnokrajowego czekamy do dnia 30.04.2021 r.   

Liczy się data stempla pocztowego.  

   

II. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU  
   

ETAP REGIONALNY  
   

1. Organizator  

Organizatorem Konkursu na etapie regionalnym jest Izba Rzemieślnicza, działająca w regionie. Powoła 

ona, na terenie swojego działania koordynatora regionalnego. Dany koordynator będzie odpowiedzialny 

za przeprowadzenie Konkursu w konkretnej Izbie oraz przekazanie informacji i prac do Koordynatora  

Krajowego. Lista koordynatorów regionalnych będzie dostępna w siedzibie Organizatora Krajowego.  W 

przypadku, gdy Izba Rzemieślnicza nie zorganizuje etapu regionalnego konkursu, uczestnik może przesłać 

pracę do Organizatora Krajowego tj. do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, gdzie praca 

zostanie poddana ocenie.   
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Izba Rzemieślnicza, jako regionalny organizator może pozyskać do Konkursu partnerów merytorycznych  

w osobie np. marszałka, wojewody, przedstawicieli organizacji samorządowych.   

Konkurs przeprowadza, a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wynik Komisja Konkursowa  w skład, 

której wchodzą:  

1. przedstawiciele Izby Rzemieślniczej,  

2. regionalny Koordynator Konkursu,  

3. eksperci merytoryczni (artyści, wychowawcy dzieci z doświadczeniem pedagogicznym),  

4. przedstawiciele partnerów Konkursu.   

Decyzje Jury są ostateczne.  

Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:   

 merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,  

 inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,  

 wizualnie - wrażenie estetyczne.   

   

2. Uczestnicy  

Uczestnikami regionalnego etapu Konkursu jest młodzież uczęszczająca do wszystkich szkół podstawowych 

klas V-VIII z terenu działania Izby Rzemieślniczej, która jest organizatorem Konkursu na tym etapie.   

   

3. Wymagania dotyczące prac konkursowych  

1. film należy wykonać techniką cyfrową za pomocą dowolnego urządzenia (np. telefonu komórkowego, 

aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej). Film powinien trwać maksymalnie 60 sekund,  

2. prace należy przesyłać w formacie mp4 na płycie CD-Rom, DVD lub pendrive.  

3. nośnik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora pracy oraz adresem szkoły, w której się uczy,  

4. do pracy należy dołączyć:   

• opis zgodnie z załączonym formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 1),  

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na nieodpłatną publikację pracy (zał. nr 2),  

• zgodę na publikacje wizerunku (zał. nr 3) od każdej osoby uwiecznionej na filmie.  

5. za prawidłowe opisanie pracy odpowiedzialny jest nauczyciel lub opiekun ucznia,  

6. praca konkursowa powinna przedstawiać wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego   

(lista zawodów rzemieślniczych – zał. nr 4),  

7. prace niezwiązane z tematem konkursu będą odrzucone.   

Brak któregoś z w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu.  

8. Izba Rzemieślnicza zobowiązana jest zamieścić na swojej stronie internetowej informacje  o 

konkursie wraz z dokumentami do poprania, a także imię i nazwisko Koordynatora Regionalnego  z 

nr tel. do kontaktu.  

   

   

   


