DYPLOM 2014
Patronat honorowy:
Józef Tomal
Starosta Powiatu Myślenickiego
Powiat Myślenicki

REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU

= DYPLOM =
„Zawodowe pasje”
I. CELE KONKURSU
1. Promocja kształcenia zawodowego w Powiecie Myślenickim.
2. Prezentacja i promocja kreatywności uczniów w kształceniu zawodowym.
II. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu w imieniu Starosty Myślenickiego jest Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Starosta Myślenicki.
III. ZASADY KONKURSU
1. Do udziału w Konkursie może przystąpić każdy uczeń Zasadniczej Szkoły
Zawodowej i Technikum powiatu myślenickiego.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie PRACY KONKURSOWEJ,
będącej odzwierciedleniem indywidualnych zainteresowań i pasji zawodowych.
3. PRACA KONKURSOWA winna mieć charakter twórczy zarówno w zakresie formy,
jak i sposobu interpretacji tematu, może mieć formę projektu, pomocy
dydaktycznej, modelu lub przedmiotu użytkowego.
4. PRACA może być wykonana indywidualnie lub zespołowo (dopuszcza się maksymalnie
2 osobowe zespoły).
5. PRACA musi być obowiązkowo zaprezentowana przez wykonawcę (wykonawców) przed
Komisją Konkursową, a czas prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.
6. Każda szkoła, o której mowa w pkt. 1, może zgłosić do Konkursu dowolną ilość
PRAC.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Zespół Organizatorów Konkursu DYPLOM:
Ustala na podstawie deklaracji liczbę uczestników w danej edycji.
Zaprasza specjalistów do pracy w Komisji Konkursowej.
Ustala kolejność prezentacji.
Organizuje i czuwa nad przebiegiem przesłuchań konkursowych.
Organizuje podsumowanie Konkursu i wystawę prac.
Sporządza protokół przebiegu eliminacji powiatowych Konkursu i przekazuje
zainteresowanym stronom.
Wydaje stosowne dyplomy i zaświadczenia udziału w Konkursie.
Poszukuje sponsorów nagród rzeczowych i różnorodnych form promocji
laureatów.
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V. KRYTERIA I ZASADY OCENY
1. Kryteria oceny:
a. pomysłowość rozwiązania,
b. estetyka wykonania,
c. wartości użytkowe,
d. sposób prezentacji,
2. Sposób oceny PRAC KONKURSOWYCH:
W zależności od liczby zgłoszonych PRAC Komisja Konkursowa pracować będzie
w pełnym składzie lub z podziałem na Zespoły Oceniające (podziału na Zespoły
Oceniające dokona Organizator).
Członkowie Zespołu oceniać będą PRACE KONKURSOWE w skali 1 – 5 punktów
za każde z kryteriów, o których mowa w pkt. 1.
Autor (autorzy) PRACY może (mogą) uzyskać maksymalnie 20 pkt. od jednego
jurora.
Ostateczny wynik oceny PRACY KONKURSOWEJ i jej prezentacji ustalany będzie
jako suma punktacji wszystkich Członków danego Zespołu Oceniającego.
3. Laureatem zostanie autor (Zespół) prezentujący swoją PRACĘ, który uzyska
najwyższą liczbę punktów.
4. Wyniki pracy Komisji Konkursowej, w tym klasyfikacja uczestników, zawarte zostaną
w protokole, który ogłoszony będzie podczas podsumowania, a następnie przesłany
do szkół biorących udział w Konkursie.
5. Zespół Oceniający może wyróżnić autora PRACY KONKURSOWEJ za wyjątkową
realizację któregoś z kryteriów oceny podczas prezentacji.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
2. Wszyscy uczestniczący w Konkursie autorzy PRAC i konsultanci otrzymają
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa oraz upominki.
VII. USTALENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają pisemnej formy i winny być przekazane
zainteresowanym stronom w terminie umożliwiającym ich wdrożenie.
2. PRACE zgłoszone niezgodnie z postanowieniami regulaminu (termin, forma
zgłoszenia, brak prezentującego itp.) nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
3. Rodzaj nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu zależny jest od pozyskania
przez organizatorów sponsorów tego przedsięwzięcia.
4. PRACE złożone w celu prezentacji należy odebrać po podsumowaniu Konkursu.
5. PRACE zgłoszone do Konkursu nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody
zgłaszającego, poza celami Konkursu.
3

VIII. TERMINARZ EDYCJI 2014:
1.
2.

Przesłanie Szkołom zaproszenia do
konkursu i regulaminu Konkursu
Przesyłanie Organizatorowi Kart
zgłoszenia do Konkursu /zał. do
Regulaminu/

3.
Dostarczenie PRAC KONKURSOWYCH
do prezentacji

luty 2014
24 marca 2014
25 marca 2014 w godz.
13.00 do 15.30
lub 26 marca 2014 w
godz. 7.30 do 9.00

4.

Przesłuchania konkursowe

5.

Podsumowanie konkursu i prezentacja
laureatów

26 marca 2014 w godz.
9.30 do 13.00
26 marca 2014 godz.
13.30

Za Zespół Organizatorów
Konkursu DYPLOM
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