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I CELE KONKURSU: 
 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i psychologii biznesu wśród uczniów 

7 i 8 klas szkół podstawowych. 

2. Motywowanie do ustawicznego kształcenia – przygotowanie do wyboru zawodu. 

3. Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji i wiedzy. 

4. Stworzenie możliwość do prezentacji swoich prac. 
 

II  TEMATYKA KONKURSU OBEJMUJE: 

1. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu 

określonego celami konkursu. 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii i biznesu. 
 

III  PRZEBIEG KONKURSU 
 

1. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 
 

Etap pierwszy 
 

W tej części należy przygotować pracę obejmującą:  
 

1. Uczeń wybiera zawód w jakim by chciał pracować, następnie przygotowuje 

autoprezentację do wybranego zawodu ( określa dlaczego akurat ten zawód, podaje 

argumenty dlaczego właśnie on powinien być zatrudniony na wybranym stanowisku, podaje 

własne cechy charakteru, które są niezbędne w wybranym zawodzie). Wszystko jako praca 

pisemna.  

2. zdjęcie w formie cyfrowej; przedstawiające przyszłościowo mnie w tym zawodzie. Np. 

lekarz ma stetoskop i biały fartuch. 
 

Etap drugi 
 

Uczestnicy prezentują w formie filmu lub osobiście autoprezentację do wybranego zawodu. 

Następnie odpowiadają na pytania jury.  

  

IV UCZESTNICY 
 

1. Szkoła biorąca udział w konkursie maksimum 4 uczniów wraz z opiekunem (każdy uczeń 

prezentuje się samodzielnie nie jest to praca grupowa). W zgłoszeniu należy podać 

nazwisko opiekuna. 
 

Termin prezentacji: 16 marca 2022r. godz. 10:00 

 

Miejsce prezentacji: Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze 
2. Wytypowane lub zakwalifikowane przez szkołę prace należy przesłać na adres: 
 

Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych  

im. Stanisława Wyspiańskiego  

ul. Cieplicka 34 

58-560 Jelenia Góra 
 

lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w ZSArt w Jeleniej Górze 



lub przesłać na adres elwira.pindyk@zsart.edu.pl  z dopiskiem Konkurs Oblicza 

Przedsiębiorczości.  

Dostarczone prace stają się własnością organizatora konkursu. 
 

Termin zgłaszania szkoły 31.10.2021 r. załącznik nr 1 

Termin nadsyłania prac: 23.02.2022r. 
 

 

OCENA PRAC I NAGRODY 
 

Nadesłane prace oceniane będą wg następujących kryteriów: 
 

 I Część teoretyczna: 

 

Ocena prac teoretycznych dotyczących autoprezentacji,  
 

Skala punktacji wynosi 0 - 10 pkt.  

 

Zdjęcie 0-5 pkt. 
 

  II Prezentacja: 
 

Dodatkowo w skali 0 – 20 pkt oceniana będzie sama prezentacja lub filmik. 

 

Odpowiedzi na pytania jury 0-10 pkt  

 

Maksymalnie zespoły mogą uzyskać 45 punktów 

 

 NAGRODY 
 

Uczeń, który uzyska łącznie największą liczbę punktów,  

otrzymuje Statuetkę Dyrektora Szkoły Rzemiosł Artystycznych. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają stosowne do uzyskanych miejsc dyplomy  

oraz nagrody rzeczowe. 

 

Organizatorzy przewidują również przyznanie rzeczowych nagród dla poszczególnych osób i 

ich opiekunów. 

Osoba do kontaktu z ramienia Organizatora: Elwira Pindyk tel 607 270 989 email 

elwira.pindyk@zsart.edu.pl 
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Załącznik  1                     

 

 

Zgłoszenie placówki 

do udziału w   Konkursie Oblicza Przedsiębiorczości 

temat: „Autoprezentacja” 

 
 
Niniejszym zgłaszam ……………….……...… do konkursu  oraz akceptuję Regulamin Konkursu. 
         
                                    
 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
adres szkoły 

 

 

Imię i nazwisko  opiekuna  ………………………………………..., 

 

nr telefonu ………………… adres e-mail do kontaktu …………………………………………… 

 

 

…………………………………………                                        ……………………………….. 
Miejscowość, data                                                                                                              Podpis dyrektora placówki 
 

       

                                                                                             Pieczęć placówki 

 

 
 

 


