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Regulamin Konkursu na Najlepszy Projekt Uczniowski 
„Moje wymarzone miejsce pracy” 

  
1. Podstawę organizacji Konkursu na Najlepszy Projekt Uczniowski „Moje 

wymarzone miejsce pracy” zwany dalej Konkursem MWMP, stanowi 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w 
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz U. z 2002r. Nr 13, poz. 125).  

2. Organizatorem Konkursu MWMP jest Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach. W realizacji projektu współpracujemy z różnymi 
instytucjami, m.in. z NBP O. Kielce, z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Miejskim 
Urzędem Pracy, z Powiatowym Urzędem Pracy, z Państwową Inspekcją Pracy – 
OIP w Kielcach. Wymienione instytucje wspierają realizację naszego projektu. 

3. Konkurs MWMP będzie objęty (wystąpiliśmy z wnioskiem) patronatem 
Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. 

4. Konkurs na Najlepszy Projekt Uczniowski „Moje wymarzone miejsce pracy” 
przeprowadzany jest w trzech etapach:  

 I. Etap - eliminacje szkolne. Szkolna Komisja Konkursowa dokonuje oceny 
zrealizowanych przez zespoły uczniowskie prac konkursowych, organizuje i ocenia 
prezentacje najlepszych prac oraz typuje najlepsze prace na eliminacje wojewódzkie 
(maksymalnie 5 prac z jednej szkoły).    

 II.  Etap - eliminacje wojewódzkie, które składają się z dwóch części:  
o ocena przez Wojewódzką Komisję Konkursową prac przysłanych przez 

szkoły,  
o zakwalifikowanie do publicznej prezentacji 15 najlepszych projektów 

uczniowskich. 
 III. Etap – eliminacje wojewódzkie prezentacji najlepszych projektów uczniowskich 

ocenianych przez Wojewódzką Komisję Konkursową oraz konkurs o nagrodę 
publiczności.  

5. Do udziału w konkursie dopuszczeni są wszyscy chętni uczniowie gimnazjów oraz 
szkół ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego, a także członkowie Szkolnych 
Klubów Europejskich działających w powyższych szkołach.  

6. Szkoła przystępująca do projektu wypełnia arkusz deklaracji udziału w projekcie 
(załącznik nr 1) i przesyła go pocztą, faxem lub e-mailem w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 30 września 2010r. do godz. 16.00 na adres: 

           Krystyna Grudzińska 
     Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
     ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 
     25 – 431 Kielce  
     e-mail: kgru@wom.kielce.pl  
     fax: (041) 362-48-99  lub  041 362 35 03 
 
7. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów 

uczestników. 
8. Kolejność napływania zgłoszeń udziału w projekcie ma decydujące znaczenie na 

ostateczne zakwalifikowanie się szkół (uczniów i nauczycieli) do udziału                       
w naszym projekcie, gdyż liczba szkół i nauczycieli mogących uczestniczyć                   
w projekcie jest ograniczona.  

9. 15 października 2010r. na stronie internetowej ŚCDN będzie zamieszczona lista 
szkół, które zakwalifikowały się do projektu. 



10. Dyrekcja szkoły przystępującej do Konkursu zobowiązuje się do oddelegowania 
nauczycieli - koordynatorów projektów uczniowskich oraz uczniów – liderów 
zespołów projektowych, na spotkania projektowe. 

11. Realizacja projektów uczniowskich w szkołach odbywać się będzie w terminie:   
      październik 2010 r. – kwiecień 2011 r.  
11. Projekty na Konkurs uczniowie mogą wykonywać indywidualnie (1 osoba) lub  

w zespołach 2 – 3 osobowych.  
12. Szkoła przystępująca do projektu zobowiązuje się do powołania Szkolnej Komisji 

Konkursowej, która opracowuje zasady wykonania projektów uczniowskich  
i kryteria ich oceny w szkole oraz zapozna z nimi zainteresowanych.  

13. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej jest zobowiązany do przesłania jej 
składu oraz zasad wykonywania projektów i kryteriów ich oceniania w terminie  do 
dnia 15.12.2010 r. na podany w punkcie 6 adres, (Załącznik 2). 

14. Liczba projektów zgłoszonych do konkursu przez szkołę jest ograniczona – max 5  
z każdej zgłoszonej szkoły.  Szkolna Komisja Konkursowa wybrane projekty przesyła 
na adres ŚCDN do dnia 15 kwietnia 2011 r. do godz. 16.00 wraz z protokołem z 
eliminacji szkolnych, (Załącznik nr 3). 

15. Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych prac, wyłania 
najlepsze projekty i kwalifikuje 15 projektów do prezentacji na szczeblu 
wojewódzkim. Prezentacja najciekawszych projektów  odbędzie się w II połowie 
maja 2011 r. 

16. Organizator przewidział nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla nauczycieli, uczniów  
i szkół, których projekty okażą się najciekawsze i najlepsze w tym Konkursie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


