
 

Dzień z życia logistyka - pokaż nam swój pomysł w formie graficznej lub literackiej. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W JAWORZNIE ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

W I EDYCJI KONKURSU: 

„LOGISTYKA ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI” 

I. Cele konkursu 

• Zainteresowanie młodzieży oraz uczniów klas ósmych szkoły podstawowej zawodami 

związanymi z logistyką, transportem i spedycją. 

• Propagowanie nowoczesnych technik zdobywania wiedzy dotyczącej kierunków 

kształcenia. 

• Aktywizacja młodych ludzi stojących przed ważnymi wyborami życiowymi, pobudzenie 

do namysłu nad własnymi intencjami i celowością podejmowanych decyzji życiowych, 

propagowanie świadomego i aktywnego kształtowania swojego życia. 

• Promocja szkolnictwa zawodowego. 

II. Organizatorzy konkursu 

• Organizatorem konkursu „Logistyka zawodem przyszłości” jest Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych   nr 2 w Jaworznie. 

• Konkurs przeprowadza Komitet Organizacyjny, którym kieruje przewodniczący. 

• Komitet Organizacyjny odpowiada za poziom merytoryczny konkursu i jego 

organizację. 

IV. Adresaci konkursu 

• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich. 

III. Przedmiot konkursu 

• Przedmiotem Konkursu są uczniowskie wiadomości związane z wybranym kierunkiem 

z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka). Wyobrażenie jak wygląda dzień 

pracownika z branży. Prace mają za zadanie ukazać specyfikację zawodu oraz przybliżyć 

branżę TSL, zachęcając również młodzież do podjęcia decyzji w kształceniu się  w 

murach naszej szkoły.  

IV. Kryteria oceny 

• Oceniając nadesłane prace, jury będzie brało pod uwagę:  oryginalność ujęcia tematu, 

estetykę pracy i ogólny efekt wizualny, podejście merytoryczne do konkursu, dobór 

środków oraz poprawność wybranej formy, a także rzeczywistą możliwość realizacji 

przedstawionych czynności i zadań. 



V. Nagrody 

• Laureaci miejsc I-III otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci drobnych 

upominków.  

• Nagrody zostaną ufundowane przez Organizatorów i Sponsorów konkursu. 

VI. Przebieg konkursu 

• Konkurs z powodu COVID-19 odbywa się w formie cyfrowej.  Uczniowie chętni do 

wzięcia udziału w konkursie przesyłają prace na maila: 

monika.malecka@zsp2.jaworzno.edu.pl, z dopiskiem „praca konkursowa”. Praca może 

mieć charakter graficzny np. komiksu, plakatu, kolażu, rysunku, prezentacji 

multimedialnej lub dowolnej pracy literackiej.  

• W przypadku uczniów niepełnoletnich opiekunowie proszeni są o przesłanie wraz z 

pracą zgody na przetwarzanie  danych osobowych (imienia i nazwiska) na rzecz 

konkursu.  

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jaworznie 

ul. Inwalidów Wojennych 16 

43-600 Jaworzno 

e-mail: sekretariat@zsp2.jaworzno.edu.pl 

tel: (032) 762 93 84 

 

Do każdej pracy należy załączyć następujące informacje: imię i nazwisko autora. 

Konkurs odbędzie się na poziomie: szkół podstawowych i średnich 

Prace należy wysłać pod adresem: e-mail: monika.malecka@zsp2.jaworzno.edu.pl 

Termin przyjmowania prac prze ZSP nr 2 w Jaworznie  upływa 31.05.2021r. 

Ogłoszenie wyników – 07.06.2021r. 

Komisja wyłoni  trzy najlepsze prace spośród wszystkich zaprezentowanych prac uczniów 

biorących udział w konkursie. 

 


