
 
 

Prace uczniów klas 1-3 szkół podstawowych 
miasta Turku i powiatu tureckiego,  

nadesłane na konkurs  

„Mój wymarzony zawód” 
 

Opracowanie: Agnieszka Graczyk 



Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka 

Pedagogiczna w Koninie Filia w Turku w listopadzie 2018 roku 

ogłosiła konkurs pod hasłem „Mój wymarzony zawód”, 

adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych miasta 

Turku i powiatu tureckiego. 

 

Konkurs miał na celu:                                                                                         

- rozwijanie wśród uczniów pozytywnej i proaktywnej   

  postawy wobec pracy,  

- prezentacja własnych zainteresowań i pasji,  

- promowanie talentów plastycznych i kreatywności  

  uczniów.  
 

Konkurs wpisał się w realizację kierunku polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2018/2019 - Kształcenie zawodowe 

oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego.  



Warunkiem udziału w konkursie było wykonanie pracy 

plastycznej w formacie A4 zgodnie z tematem konkursu. 

Technika pracy była dowolna. Każdy uczestnik mógł złożyć 

jedną pracę konkursową. 

 

Na konkurs napłynęło 275 prac z 24 szkół podstawowych 

miasta Turku i powiatu tureckiego. Spośród dostarczonych 

prac Komisja wybrała trzy pierwsze miejsca oraz siedem 

wyróżnień.  

 

Przy ocenie prac Komisja brała pod uwagę: 

- zgodność pracy z tematyką konkursu, 

- samodzielność wykonania, 

- walory artystyczne, 

- pomysłowość i oryginalność pracy. 



PRACE NAGRODZONE 

I MIEJSCE II MIEJSCE III MIEJSCE 

K. LAMENT „Mój wymarzony 

zawód to astronauta” 

M. GOŚLIŃSKI „Mój 

wymarzony zawód to chemik” 

N. WSZĘDYBYŁ „Mój wymarzony 

zawód to krawcowa” 



WYRÓŻNIENIA 

N. PIETRZAK „Mój wymarzony 

zawód to fryzjerka” 

B. JÓZEFOWICZ „Mój 

wymarzony zawód to kaskader” 

S. LEWANDOWSKI „Mój wymarzony zawód to nurek” 

A. PACZEŚNA „Mój wymarzony 

zawód to rolnik” 



A. KICIŃSKI „Mój wymarzony 

zawód to youtuber” 

WYRÓŻNIENIA 

Z. ŚWIERZYŃSKA „Mój wymarzony 

zawód to opiekun lamparta” 

Z. SZCZAP „Mój wymarzony 

zawód to bibliotekarka” 



Zawody, o których najczęściej marzą dzieci uczestniczące 

w konkursie to: 

• weterynarz (30) 

• piosenkarka (23) 

• fryzjer (21) 

• strażak (20) 

• piłkarz (19) 

• nauczyciel (16) 

• rolnik (15) 

• policjant (15) 

• tancerka/baletnica (9) 

• kucharz (8) 

• malarz (7) 

• podróżnik (6) 

• projektantka mody (5) 

• murarz (5) 

 

 

W nawiasach podano liczbę prac prezentujących dany zawód. 

Na kolejnych slajdach przedstawione są wybrane prace uczniów. 





































 




