Informacja z przekazania nagród dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie kujawskopomorskim biorących udział w Konkursie na opis pracy w wymarzonym zawodzie zorganizowanym
w 2016 roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował w 2016 r. IV edycję konkursu dla
gimnazjalistów. Konkurs był częścią kampanii informacyjno-promocyjnej skierowanej do uczniów szkół
gimnazjalnych. Celem kampanii było zachęcenie uczniów do zapoznawania się z informacjami o rynku
pracy dostępnymi m.in. na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
Kampania miała na celu również podniesienie świadomości wśród gimnazjalistów o wadze decyzji
edukacyjnych, jakie podejmują na etapie gimnazjalnym oraz to, że decyzje te będą miały wpływ na ich
sytuację zawodową w przyszłości. Informacja o konkursie została upowszechniona na plakatach,
ulotkach oraz w prasie regionalnej. Uczestnicząc w konkursie uczniowie odwiedzali stronę internetową
Urzędu, dzięki czemu mogli zapoznać się z materiałami na niej zamieszczanymi. Witryna internetowa
jest ważnym medium, za pomocą którego upowszechniane są informacje o rynku pracy. Materiały
promocyjne przekazano m.in. do Kuratorium Oświaty, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, OHP,
PUP oraz urzędów gmin. Informacja o konkursie została przekazana w formie elektronicznej do szkół
gimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Były one dostępne również w siedzibie
WUP w Toruniu i Oddziałach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy
i Włocławku.
Zasady konkursu opisano w regulaminie, który wraz z formularzem konkursowym oraz
oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego zamieszczono na stronie internetowej Urzędu. Prace
z odpowiedzią na pytanie: „Jak wyobrażasz sobie pracę w wymarzonym zawodzie?” można było
przesyłać od 17 października do 7 listopada 2016 r.

W tegorocznej edycji konkursu, udział wzięli uczniowie z 63 gimnazjów z 21 powiatów
województwa kujawsko-pomorskiego. Z sześciu szkół odpowiedzieli uczniowie z Grudziądza, z pięciu
szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu inowrocławskiego, lipnowskiego, świeckiego, włocławskiego
oraz Torunia, a tylko po jednej ze szkół odpowiedzieli uczniowie z powiatu bydgoskiego, chełmińskiego,
golubsko-dobrzyńskiego, radziejowskiego i sępoleńskiego. Uczniowie ze szkół gimnazjalnych
z Bydgoszczy oraz powiatu rypińskiego nie wzięli udziału w tegorocznej edycji konkursu.
Nagrody główne w postaci tabletów marki Samsung Galaxy Tab A zdobyło 10 laureatów,
a nagrody wyróżnienia – pamięci USB marki Kingston Data Traveler – 10 wyróżnionych. Szkołom
przekazano dyplomy oraz podziękowania za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.
Przekazywanie nagród głównych rozpoczęto w dniu 9 stycznia br., od złożenia wizyty
w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół w Szubinie przez Pana Artura Janasa – Dyrektora Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Toruniu, p. Mariolę Wilmanowicz – Kierownika Wydziału Badań i Analiz oraz p. Iwonę
Janowską – Inspektora Wydziału Badań i Analiz. Nagrody główne w postaci tabletów zdobyły dwie
uczennice: Estera uczennica klasy pierwszej oraz Sandra uczennica klasy trzeciej. Nagrody wraz
z dyplomami oraz gratulacjami, uczennicom przekazał Pan Artur Janas oraz Pani Mariola Wilmanowicz.
Pan Dyrektor podziękował uczniom za udział w konkursie oraz życzył im sukcesów w nauce oraz
dalszym życiu zawodowym. Na zakończenie spotkania Pan Artur Janas, wręczył dyplom, Pani Gabrieli
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Rojek – Dyrektor ZS w Szubinie jako formę podziękowania za zachęcenie uczniów do wzięcia udziału
w konkursie.

W dniu 11 stycznia br., Pani Mariola Wilmanowicz, wręczyła nagrodę główną
Weronice uczennicy klasy pierwszej oraz nagrodę wyróżnienia, Paulinie uczennicy klasy drugiej.
Dziewczęta uczęszczają do Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Jeżewie. Dyplom
z podziękowaniami, w imieniu nieobecnej tego dnia Pani Anity Gajewskiej-Łyskawy – Dyrektor ZS,
przyjął Pan Janusz Brózdowski – Wicedyrektor ZS w Jeżewie.
W Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 w Świekatowie, laureatem konkursu, został Adam
uczeń klasy drugiej. Nagroda główna została wręczona uczniowi w obecności Pani Adrianny
Milczewskiej – pedagoga gimnazjum oraz Pana Bogusława Bykowskiego – Dyrektora gimnazjum, który
przyjął również dyplom dla szkoły.
W dniu 16 stycznia br., nagrody główne zostały zawiezione do czterech szkół. W Zespole Szkół
w Brudnowie nagrodę główną przyznano Klaudii uczennicy klasy trzeciej, a podziękowania przekazano
Panu Arturowi Gajewskiemu – Dyrektorowi ZS w Brudnowie.

W Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego w Miejskim Zespole Szkół
w Radziejowie, przyznano nagrodę główną Weronice uczennicy klasy pierwszej. Nagrodę wyróżnienia,
przyznaną Małgorzacie uczennicy klasy pierwszej, z powodu nieobecności w szkole, przyjął w jej
imieniu, Pan Remigiusz Koźmiński – Dyrektor MZS, któremu wręczono również dyplom –
podziękowanie. Pani Mariola Wilmanowicz wręczyła także dodatkowe dyplomy jako formę
podziękowania za zaangażowanie w organizację konkursu w szkole, Panu Grzegorzowi Florkowskiemu
oraz Pani Elżbiecie Deruckiej.
W Zespole Szkół w Boniewie wręczono nagrodę główną, Paulinie uczennicy klasy drugiej oraz
nagrodę wyróżnienia Kindze, również z klasy drugiej, w obecności Pani Ewy Grochowiny – Dyrektor ZS
w Boniewie oraz Pani Eweliny Skrzesińskiej – pedagoga, która odebrała z rąk Pani Marioli Wilmanowicz
dyplom dla szkoły.

Ostatnią szkołą, którą odwiedzono tego dnia, było Publiczne Gimnazjum im. Adama
Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą, gdzie nagrodę główną zdobył Michał uczeń klasy
trzeciej. Wręczenie nagrody oraz dyplomu dla ucznia odbyło się w obecności Pana Dariusza
Kłobukowskiego – Dyrektora gimnazjum, któremu wręczono dyplom dla szkoły.

W dniu 17 stycznia br., wręczono nagrodę Agnieszce uczennicy klasy trzeciej, Gimnazjum nr
1 w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu Górnym, wraz z dyplomem dla szkoły dla Pani
Ewy Brzuskiewicz-Żychskiej. Nagrody przyznano w obecności Pani Emilii Jarzębińskiej – Wicedyrektor
Gimnazjum nr 1.

Nagroda główna trafiła również do Dominiki uczennicy klasy pierwszej Gimnazjum nr 34 im.
Tony’ego Halika w Zespole Szkół nr 34 w Toruniu. Nagrodę wręczono w obecności Pani Katarzyny Berć
– Wicedyrektor ZS nr 34 oraz Pani Anny Serwaczyńskiej – pedagoga gimnazjum, której przekazano
dyplom dla szkoły.
Wręczono łącznie 10 nagród głównych oraz trzy nagrody wyróżnienia. Pozostałe nagrody
wyróżnienia dla gimnazjalistów wysłano pocztą.
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Fotorelacja z wręczenia nagród:

Notatkę sporządziła: Iwona Janowska
Toruń, 26.01.2017 r.
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