
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu "Moje szanse na rynku pracy" 

 

I. Organizator 

1. Jastrzębskie Doradztwo Kariery (dalej JDK) oraz Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych. 

Konkurs koordynują:  
Ewa Zimończyk, doradca zawodowy, Powiatowy Urząd Pracy  w Jastrzębiu-Zdroju, 

       Ilona Herman , kierownik szkolenia praktycznego, Zespół Szkół Handlowych  w Jastrzębiu-Zdroju, 
Justyna Pilawska, doradca zawodowy, Zespół Szkół nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju, 
Hanna Rychel, doradca zawodowy, Zespół Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, 
Marta Bednarek, doradca zawodowy, Zespół Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, 
Barbara Kraus, pedagog szkolny, Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, 
Iwona Wewióra, doradca zawodowy, Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, 
Anna Domin, nauczyciel przedsiębiorczości, Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju 

 

II. Cele konkursu 

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży. 

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz zdobywania nowych 

umiejętności pod kątem wymagań stawianych przez rynek pracy. 

3. Przygotowanie ucznia do aktywnego wzmacniania swojej pozycji na rynku pracy poprzez 

świadome egzekwowanie swoich praw pracowniczych. 

4. Znajomość zasad rekrutacji i selekcji pracowników. 

5. Promocja kształcenia zawodowego. 

6. Zwiększenie zakresu współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w ramach dualnego systemu 

kształcenia. 

 

III. Warunki uczestnictwa 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jastrzębie-

Zdrój. 

2. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis 

rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik do regulaminu). 

 

 

IV. Zasady konkursu 

1. Konkurs odbywa się etapowo: 

a) Etap I 

 przedstawienie własnych dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej zgodnie 

z  aktualnie wybranym przez ucznia kierunkiem kształcenia lub predyspozycjami 

zawodowymi (należy złożyć u szkolnego koordynatora konkursu do 12.03.2018 r.) 

 cv i list motywacyjny zostanie oceniony przez kilkuosobową grupę niezależnych 

ekspertów, zaproszonych do udziału w konkursie (pracownik urzędu pracy, Punktu 

Pośrednictwa Pracy,  doradca zawodowy, pracodawca) 

 do etapu drugiego przechodzi 10 osób z najwyższą ilością punktów 

 lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 20.03.2018r. na stronie JDK. 

 



b) Etap II 

 rozmowa kwalifikacyjna z "przyszłym pracodawcą" i ekspertami rynku pracy, która 

odbędzie się 26.03.2018r. godz. 9.00, Mała Sala Obrad Rady Miasta (130a) 

 uzyskane punkty z  I i II etapu będą się sumować 

 

V. Ustalenia końcowe 

1. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie. Dla laureatów 

miejsc od I-III przewidziane są nagrody rzeczowe oraz możliwość przyszłego zatrudnienia u 

pracodawcy – współorganizatora konkursu. 

2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie przez uczestników zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z zamieszczoną w formularzu 

klauzulą. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania informacji o konkursie w celach 

promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkół, w prasie i telewizji lokalnej. 

4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie JDK. 

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do regulaminu konkursu  

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu "Moje szanse na rynku pracy" 

i akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku (zdjęcia) zgodnie z ustawą  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.). 

 

 

………………………………………… …………..………………………… 

         (miejscowość i data)                                                            (podpis uczestnika konkursu) 

 

 

……………………………………………………………… 

 (podpis rodzica w przypadku uczestnika niepełnoletniego) 

 


