
 

 

Regulamin konkursu Wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy 

 

I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

 

1. Adresaci:  

uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego zgłoszone do udziału  

w projekcie  „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego  

w województwie podlaskim” 

 

2. Organizator:  

Konkurs organizowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w ramach 

projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja kształcenia zawodowego  

w województwie podlaskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014 – 2020. 

 

3. Cel główny: 

Zachęcenie młodzieży do pozyskania wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach społeczno – 

ekonomicznych regionalnego rynku pracy 

 

4. Cele szczegółowe:  

- upowszechnianie kształcenia zawodowego  

- rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie wiedzy o rynku pracy 

-doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat ścieżek  

edukacyjnych, zawodowych oraz rynku pracy,  

- podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych 

decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. 

5. Etapy konkursu: 

5.1. Konkurs wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy dla szkół 

gimnazjalnych jest organizowany w 2 etapach:  

5.1.1. I etap – eliminacje szkolne – (I test wiedzy on-line)  - przeprowadzony do dnia 30 

listopada 2017 r.  

5.1.2. II etap eliminacje subregionalne –(II test wiedzy on-line)  - przeprowadzony do dnia 

20 grudnia 2017 r. 

6. Nagrody  

6.1 Zwycięzcami konkursu w kategorii wojewódzkiej zostanie 30 pierwszych uczniów, którzy 

uzyskają największą liczbę punktów z dwóch etapów (szkolnego i subregionalnego) . 

Ponadto zostaną przyznane nagrody w kategorii regionalnej dla 5 uczniów w każdym 

subregionie, którzy uzyskają największą liczbę punktów z dwóch etapów. 

6.2 Zwycięscy konkursu w kategorii wojewódzkiej oraz regionalnej otrzymają nagrody w 

formie bonów pieniężnych.  



 

7. Postanowienia ogólne  

7.1. W Konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie ze szkół gimnazjalnych 

zgłoszonych do udziału w projekcie „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” przez nauczyciela  w terminie 

określonym przez organizatora.  

7.2. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem konkursu 

kieruje Opiekun naukowy ds. konkursów.  

 

8. Zakres merytoryczny konkursu obejmuje informację o zawodach i rynku pracy, wykaz linków 

do stron internetowych zawierających niezbędny materiał przygotowawczy  

do Konkursu:   

www.ore.edu.pl 

www.prawopracy.org 

www.rynekpracy.pl 

www.dobryzawod.pl 

 

 

II. Organizacja konkursu wiedzy o zawodach i uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy 

 

 

1. Zasady organizacji Konkursu:  

1.1. Etap szkolny  

1.1. Etap szkolny odbywa się w siedzibach wszystkich szkół zgłaszających uczniów do udziału w 

Konkursie do dnia 30 listopada 2017 r.  

1.2. Szkoła może zgłosić udział dowolnej liczby uczniów do etapu szkolnego biorąc pod uwagę 

własne zaplecze informatyczne, które jest niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego 

Konkursu.   

1.3. Formularz zgłoszenia szkoły stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.  

1.4. Formularz zgłoszenia szkoły do udziału w etapie szkolnym należy wypełnić elektronicznie i 

przesłać drogą mailową - skan zgłoszenia szkoły wraz z pieczątkami szkoły i podpisem dyrektora, 

na adres e-mailowy: justyna.pasiuk@rzemioslo.bialystok.pl do dnia 10 listopada 2017 r.  

W przypadku braku możliwości przesłania zeskanowanego zgłoszenia z pieczątką szkoły  

i podpisem dyrektora, należy dostarczyć dokument lub przesłać go drogą pocztową do siedziby 

Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.  

 

Adres do korespondencji: Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku  

ul. Warszawska 6  15-950 Białystok z dopiskiem „Konkurs wiedzy o zawodach i 

uwarunkowaniach regionalnego rynku pracy” 

1. Szkoła przeprowadza etap szkolny w terminie 5 dni od dnia nadania i przesłania kodu szkoły 

wraz z dostępem do testu na adres e-mail podany w zgłoszeniu. 

2. Test online dostępny jest na stronie projektu „DOBRY ZAWÓD – FAJNE ŻYCIE – popularyzacja 

kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” www.dobryzawod.pl w zakładce  

Poznaj zawody wygrywaj nagrody 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.prawopracy.org/
http://www.rynekpracy.pl/
http://www.dobryzawod.pl/
http://www.dobryzawod.pl/


 

3. Szkoła przeprowadza etap szkolny w warunkach umożliwiających dostęp do elektronicznej 

wersji  testu on-line oraz gwarantujących samodzielność odpowiedzi. 

1.5. Uczestnicy wypełniają test on-line składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru. Czas 

rozwiązania testu wynosi 40 minut. Wyniki i czas rozwiązania testu są rejestrowane 

elektronicznie przez organizatora.  

1.6.  Organizator informuje szkoły biorące udział w etapie szkolnym, o punktacji uzyskanej przez 

poszczególnych uczniów oraz przekazuje informację o uczniach zakwalifikowanych do udziału w 

etapie subreginalnym Konkursu do dnia 8 grudnia br. 

1.7. Do II etapu zakwalifikowanych zostaje max. 5 uczniów biorących udział w etapie szkolnym 

konkursu w obrębie szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów  

z I testu z etapu szkolnego pod warunkiem uzyskania minimum 10 punktów  

1.8. Organizator decyduje ostatecznie o kwalifikowaniu uczniów z danej szkoły do kolejnego etapu. 

  

 

2. II Etap subregionalny  

 

2.1. II Etap subregionalny odbędzie się w dniach 18-19.12.2017 r. i będzie przeprowadzany w formie 

testu on-line składającego się z 16 pytań jednokrotnego wyboru oraz 2 pytań opisowych. Czas 

rozwiązania testu wynosi 40 minut.  

2.2. Zwycięzcami konkursu zostanie 30 pierwszych uczniów, którzy uzyskają największą liczbę 

punktów z dwóch testów łącznie. Ponadto zostaną przyznane nagrody wyróżnienia po 5 w 

każdym subregionie (suwalskim, łomżyńskim, białostockim i bielskim)  dla najlepszych uczniów.  

2.3. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej projektu do 12 stycznia 2018 r. 

 

 

 


