
V Warszawski Konkurs Wiedzy o Zawodach  

„Mój wymarzony zawód” 

Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz 

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES ogłasza piątą 

edycję Konkursu Wiedzy o Zawodach „Mój Wymarzony Zawód”. 

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych Warszawy.  

Tematyka konkursu dotyczy wiedzy o zawodach, które uczniowie 

chcieliby wykonywać w przyszłości. Wymarzony zawód powinien 

zostać przedstawiony w jednej z wybranych przez ucznia form: film, 

prezentacja lub komiks. W pracach powinny pojawić się informacje na 

temat: nazwa i krótki rys historyczny zawodu, specyfika pracy w danym 

zawodzie, kwalifikacje niezbędne do wykonywania danego zawodu, 

drogi kształcenia – szkoły, studia, kursy, umiejętności i predyspozycje 

niezbędne do wykonywania danego zawodu, możliwości zatrudnienia, 

znane osoby wykonujące ten zawód, inne informacje/ciekawostki. 

Wymagania: 

1. Film- nagranie maksymalnie 3 – minutowego filmu (w 

formacie otwieranym przez ogólnodostępne, bezpłatne 

programy typu Media Player oraz omówienie go przed komisją 

konkursową przez maks. 5 minut. Film należy nagrać na płycie 

DVD.  

2. Prezentacja – wykonanie prezentacji w programie Power Point 

lub Prezi oraz zaprezentowanie tej pracy w formie krótkiej (do 

10 minut) wypowiedzi. Prezentacja powinna być nagrana na 

płycie CD. 

3. Komiks – od 4 do 10 rysunków wykonanych w formacie A3 

dowolną techniką plastyczną. 

Każda praca powinna być opisana (tytuł pracy konkursowej, imię i 

nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, dzielnica, imię i nazwisko 



szkolnego koordynatora oraz jego dane kontaktowe – email i nr 

telefonu, zgoda rodzica/opiekuna prawnego). Do pracy konkursowej 

powinna być dołączona w kopercie podpisana klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych. Jeden uczestnik może 

zgłosić tylko jedną pracę konkursową. 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: szkolny, dzielnicowy, 

warszawski (finałowy). W etapie szkolnym wyłonione zostaną po 2 

prace z każdej kategorii, które zostaną przesłane do Urzędu Dzielnicy. 

Organizatorzy konkursu zapewniają, że wzorem lat poprzednich, na 

laureatów konkursu czekają cenne nagrody. 

Szczegółowy Regulamin Konkursu dostępny jest w pokoju pedagogów 

szkolnych lub pod adresem: 

http://www.edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-

zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20490-warszawski-

konkurs-wiedzy-o-zawodach-moj 

Wykonane prace należy składać u pedagogów szkolnych do 25 lutego 

2019r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w 

konkursie! 

Anna Gromadzka i Agnieszka Ziniewicz 
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