CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA
A PREVENCIE V LEVOČI
Ružová 91/1, 054 01 Levoča

cpppple@mail.t-com.sk

tel.: +421-53-4511968

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ, Vážený výchovný poradca.

Na základe skúsenosti a odozvy jak zo strany žiakov tak zo strany učiteľov na doterajšie
ročníky súťaže pokračujeme v jej realizácii:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v
Levoči
vyhlasuje:

4. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému:

„Moje budúce povolanie“
Naďalej je naším hlavným cieľom primäť žiakov k tomu, aby sa otázke svojho budúceho
uplatnenia venovali skôr ako sú postavení pred konečný termín svojej prvej smerovej voľby, aby sa
význam a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do ich povedomia už v nižších
ročníkoch.
Súťažne práce môžu mať formu textu, kresby, koláže... prípadne ich kombinácie. Medze
tvorivosti žiakov sa nekladú.
1. Podmienky súťaže:
- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 6., 7., 8., 9. ročníka ZŠ
- každá zúčastnená škola môže poslať do súťaže najviac 8 prác, po dve z každej kategórie 6., 7.,
8., 9. ročníka
- súťažná práca musí obsahovať: meno a ročník žiaka, názov ZŠ
2. Priebeh súťaže:
Súťaží sa v štyroch kategóriách:
I. kategória:
žiaci 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. roč. ZŠ
III. kategória: žiaci 8. roč. ZŠ
IV. kategória: žiaci 9. roč. ZŠ
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Uzávierka súťaže je: 15. 12. 2019.
Práce je potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne do stanoveného termínu uzávierky na
adresu:
CPPPaP v Levoči
Ružová 91/1
054 01 Levoča
(kontakt pre poskytovanie informácií: Ing. Mária Wantrubová, tel.č.: 0911 636399,
wantrubova.maria@mail.t-com.sk)
3. Vyhodnotenie súťaže
Súťažné práce posúdi odborná porota. Vyhodnotenie súťaže a odovzdanie ocenení sa
uskutoční v januári 2020, v priestoroch CPPPaP v Levoči.
(Práce budeme hodnotiť po obsahovej stránke, nebudeme sa zameriavať na pravopisné chyby,
dodržanie štýlu a pod...)
Svoj záujem o zapojenie žiakov školy do súťaže nám oznámte vyplnenou prihláškou
v termíne do 05.11.2019.
Formulár elektronickej prihlášky nájdete TU.

S pozdravom

Mgr. Katarína Vozárová, v.r.
riaditeľka

