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Regulamin konkursu  

„Zawodowi Mistrzowie Innowacji” 

na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów  

w trakcie kształcenia praktycznego u pracodawcy 
 

 

 

I. Założenia organizacyjne Konkursu 

1. Konkurs jest organizowany w ramach projektu grantowego „Innowacyjna edukacja – 

nowe możliwości zawodowe”.  

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  

3. Organizatorem Konkursu jest Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, Oddział  

ds. Innowacji i Transferu Wiedzy- Lider projektu 

4. Do udziału w konkursie uprawnieni są uczniowie/uczennice uczestniczący w projekcie 

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”.  

5. Każda szkoła biorąca udział w projekcie może nadesłać dowolną ilość formularzy 

zgłoszeniowych. Aktualne informacje o Konkursie będą publikowane na stronie 

internetowej projektu http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl   

 

 

 

II. Cele Konkursu 

1. Aktywizacja uczniów/uczennic, zwiększenie ich zaangażowania w realizację zajęć 

praktycznych u pracodawców. 

2. Przedstawienie uczniom/uczennicom powiązania między zajęciami w szkole   

a rzeczywistymi aspektami zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. 

3. Nabycie przez uczestników umiejętności pracy w grupie (podział ról i obowiązków). 

4. Kształtowanie praktycznych umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnych  

i filmów wideo oraz ich prezentacji przed komisją konkursową. 

5. Wyróżnianie i promowanie szkół wspierających edukację praktyczną dla rynku pracy. 

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/
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6. Zwiększenie zainteresowania kandydatów ofertą szkół zawodowych kształcących na 

kierunkach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu świętokrzyskiego. 

7. Wspieranie i promowanie współpracy szkół z pracodawcami. 

8.  Propagowanie „dobrych praktyk” w szkolnictwie zawodowym. 

9. Promowanie innowacyjnych rozwiązań, powstających we współpracy szkół  

z pracodawcami. 

 

III. Przedmiot Konkursu 

1. Przedmiotem Konkursu jest zespołowe (max. 3-osobowe zespoły pod opieką 

nauczyciela/instruktora) zaplanowanie, przygotowanie i zaprezentowanie pracy 

konkursowej, w której uczniowie opracują i przedstawią własny pomysł na zastosowanie 

innowacyjnego rozwiązania w branży związanej z kierunkiem kształcenia, we współpracy 

z pracodawcą, u którego są realizowane zajęcia praktyczne w ramach projektu. 

2. Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone tylko takie pomysły/rozwiązania, które 

nie były dotychczas zgłaszane do innych konkursów i są wynikiem/efektem zajęć 

praktycznych realizowanych w ramach projektu; 

3. Zespoły uczniowskie przygotują pracę konkursową, przedstawiającą innowacyjne 

rozwiązanie, w formie umożliwiającej jej prezentację podczas wystawy prac 

zaplanowanej na 19 marca 2020 r., w trakcie Giełdy Szkół i Uczelni w Targach Kielce. 

Dodatkowo, uczniowie opracują informacje o własnym pomyśle i na ich podstawie 

przygotują krótki film lub prezentację multimedialną w celu zaprezentowania swoich 

projektów. 

Uczniowie będą musieli przesłać film lub prezentację multimedialną na wskazany przez 

Organizatora adres mailowy. Dodatkowe informacje dotyczące projektu oraz przebieg 

pracy zespołów uczniowskich, oraz etapy włączenia się w proces tworzenia projektu przez 

przedstawicieli wybranego przedsiębiorstwa, należy krótko opisać w formularzu 

zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu. 

4. Projekt Konkursowy będzie oceniany trzyetapowo: 

 I etap – decydujący o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie, na podstawie 

formularzy dostarczonych do Organizatora przez każdy z zespołów; 

 II etap - na podstawie filmu lub prezentacji multimedialnej; 

 III etap – na podstawie formy prezentacji pomysłu podczas Wystawy prac. 
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IV. Warunki Konkursu 

1. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej projektu 

„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” 

 http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl   

2.  Terminy dostarczenia prac konkursowych: 

I etap – w formie wypełnionego i podpisanego przez Dyrekcję szkoły formularza 

konkursowego, dostępnego na stronie internetowej projektu – w terminie do 31 

października 2019 r.; 

Formularz należy wypełnić komputerowo, a następnie skan podpisanego egzemplarza 

wysłać pocztą elektroniczną na wskazany w Regulaminie adres poczty elektronicznej 

Organizatora. 

II etap - w formie filmu lub prezentacji multimedialnej – w terminie do końca lutego 

2020 r.; 

Film o długości maksymalnie 5 minut powinien być nagrany w powszechnie dostępnym 

formacie, możliwym do odtworzenia na komputerze.  Prezentacja multimedialna powinna 

być sporządzona w programie PowerPoint. Prezentację lub film należy zapisać na 

urządzeniu przenośnym (pendrive) lub płycie CD/DVD i przesłać pocztą tradycyjną lub 

dostarczyć bezpośrednio na wskazany w Regulaminie adres Organizatora. Kopertę 

zwierającą urządzenie przenośne lub płytę CD/DVD, należy opisać w następujący sposób: 

Film/Prezentacja pt. „…….”  opracowany/a  przez uczniów szkoły …….. zgłoszona do 

udziału w Konkursie na najlepsze rozwiązanie opracowane przez uczniów w trakcie 

kształcenia praktycznego u pracodawcy, organizowanym przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe 

możliwości zawodowe”. 

 

III etap – w dowolnej formie, umożliwiającej zaprezentowanie projektu podczas wystawy 

prac w dniu 19 marca 2020 r., w trakcie Giełdy Szkół i Uczelni w Targach Kielce. 

3. Udział w Konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie 

dobrowolne. 

 

 

 

 

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/


 
Projekt współfinansowny przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

LIDER PROJEKTU:      PARTNER PROJEKTU: 
Województwo Świętokrzyskie –         BFI BURGENLAND 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego       - BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE  
25-002 Kielce, ul.Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13     Grazer Straße 86 | A-7400 Oberwart 

 

V. Sposób wyłaniania laureatów 

1. Za rozstrzygnięcie konkursu odpowiedzialna będzie Kapituła Konkursowa. 

2. Kapituła Konkursowa będzie liczyć od trzech do pięciu osób, w zależności od ilości prac 

zgłoszonych do konkursu. Skład Kapituły jest jawny. 

3. W I etapie Konkursu, kadra projektu dokonuje oceny nadesłanych formularzy 

konkursowych pod względem spełnienia kryteriów formalnych. 

4. W II etapie Konkursu, Kapituła Konkursowa dokonuje oceny pracy Konkursowej na 

podstawie przesłanego filmu lub prezentacji multimedialnej. 

5. W III etapie Konkursu, Kapituła Konkursowa dokonuje oceny prezentacji pracy 

Konkursowej podczas wystawy prac. 

UWAGA! Film lub prezentacja multimedialna stanowią integralną część pracy 

przedstawionej podczas wystawy w III etapie Konkursu. 

6. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę m.in. następujące kryteria:  

a) spełnienie warunków formalnych Konkursu; 

b) zgodność z celami projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” 

oraz z celami i tematem Konkursu; 

c) wartość merytoryczna projektu – ocena filmu/prezentacji i opisu pomysłu,  

d) estetyka pracy – zarówno ocena filmu/prezentacji, jak i forma oraz wykonanie pracy 

przedstawionej podczas wystawy w III etapie Konkursu; 

e) kreatywność i zaangażowanie uczniów/uczennic; 

f) potencjał przedstawionego projektu oraz innowacyjność zaproponowanego 

rozwiązania; 

g) współpraca w zespole. 

7. Po zakończeniu naboru, w zależności od ilości zgłoszonych prac konkursowych  

z poszczególnych kierunków kształcenia, objętych wsparciem w ramach realizowanego 

projektu, Organizator dokona proporcjonalnego podziału Konkursu na kategorie/branże 

związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu. 

8. O wyłonieniu najlepszych prac w danej kategorii będzie decydowała łączna liczba punktów 

przyznanych w II i III etapie Konkursu. 

9. Spośród ocenionych prac, Kapituła Konkursowa wyłoni najlepsze w danej kategorii, 

których uczniowie zostaną nagrodzeni. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 

przyznania wyróżnień spośród pozostałych, nienagrodzonych prac. 
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10. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczną i nie przysługuje od niej odwołanie. 

11. Autorzy wszystkich prac wezmą udział w uroczystym podsumowaniu wyników Konkursu 

w dniu 19 marca 2020 r., gdzie członkom najlepszych zespołów zostaną przyznane 

indywidualne nagrody rzeczowe i wręczone pamiątkowe dyplomy. Wszyscy pozostali 

uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki za udział w Konkursie. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania prac osobom trzecim oraz do ich 

częściowej lub całościowej publikacji. 

13. Złożenie pracy konkursowej oznacza wyrażenie przez uczestnika Konkursu zgody na jej 

nieodpłatną publikację. 

 

VI. Obowiązki Organizatora  

Organizator zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z Regulaminem Konkursu. 

2. Poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu. 

3. Informowania i do promocji Konkursu pod adresem: http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl   

4. Umieszczenia informacji o zwycięzcach na stronie: http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl   

 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoważne z udzieleniem przez autorów zgody na  

publikację pracy na stronie projektu http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl   

3. Autorzy prac zobowiązani są do uzyskania zgody na publikację wizerunku osób 

uwiecznionych na filmach przesyłanych na Konkurs. W przypadku braku takiej zgody,  

w prezentacji nie należy umieszczać zdjęć osoby, która nie wyraża zgody na publikację 

swojego wizerunku. 

4. Laureaci zobowiązują się, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do 

przeprowadzenia prezentacji swoich prac podczas „Forum rozpowszechniającego 

wypracowany model kształcenia praktycznego”, kończącego realizację projektu oraz 

udzielają zgody na nagrywanie swojego wystąpienia w celu wykorzystywania go do 

promowania Projektu. 

5. Nadesłanie  formularza konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że 

zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom 

http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/
http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/
http://innowacyjnaedukacja.spinno.pl/
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wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy 

konkursowej. 

6. W razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do 

przedłużenia Konkursu i zmian jego warunków. 

 

7.  Adres Organizatora: 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

Departament Inwestycji i Rozwoju 

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 

ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce 

 

8. Osoby do kontaktu ze strony Organizatora: 

Janusz Juszczyk – janusz.juszczyk@sejmik.kielce.pl, tel.+41 306 70 19 

Barbara Jakubowska – barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl, tel.+41 306 70 16  

 

mailto:janusz.juszczyk@sejmik.kielce.pl
mailto:barbara.jakubowska@sejmik.kielce.pl

