
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017 – 2019   
 
 

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2019 

     Prezydenta Miasta Konina z dnia 20 marca 2019 r.  

 

 
REGULAMIN KONKURSU 

organizacji płatnych staży dla uczniów i studentów konińskich szkół ponadgimnazjalnych  

i uczelni wyższych.  
 

§ 1. 
Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i organizacji płatnych staży dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zwany dalej Regulaminem.  

2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 

a) Konkurs – procedura organizacji płatnych staży, 

b) Organizator – Miasto Konin, 

c) Staż – miesięczny okres nauki dla uczniów klas I, II i III technikum i liceum 

oraz dwu miesięczny okres nauki dla studentów konińskich wyższych uczelni 

w konińskich firmach bez nawiązywania stosunku pracy, 

d) Szkoła –  szkoły ponadgimnazjalne działające na terenie Konina, 

e) Uczelnia – szkoły wyższe działające na terenie Konina, 

f) Komisja Konkursowa – komisja powołana przez Prezydenta Miasta Konina 

składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Koninie, 

g) Obszar rewitalizacji – obszar rewitalizacji „Starówka” dla Miasta Konina 

wyznaczony uchwałą Nr 586 Rady Miasta Konina z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Konina na lata 

2016-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do 31 maja 

2019 r.   

4. Konkurs realizowany jest w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości  

w Koninie na lata 2017-2019. 

 

§ 2.  

Zasady i warunki uczestnictwa. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów I, II i III klas techników i liceów konińskich 

szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych z terenu Konina, którzy 



osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym półroczu roku szkolnego/akademickiego 

2018/2019 lub wyróżniają się szczególną aktywnością na rzecz szkoły i miasta.  

2. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap przeprowadzony wewnętrznie 

przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz władze uczelni; drugi i trzeci etap 

przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Konina. 

3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielne przygotowanie Curriculum Vitae  

i listu motywacyjnego. 

4. Curriculum Vitae i list motywacyjny należy przygotować w wersji papierowej, na 

oddzielnych kartkach formatu A4. Dokumenty powinny być przygotowane w celu 

hipotetycznego aplikowania do pracy w wymarzonym zawodzie/branży.   

5. Wymienione w ust. 3 i 4 elementy są obowiązkowe i podlegają ocenie formalnej. 

6. Zgłoszenia do udziału w pierwszym etapie Konkursu uczniowie składają do dyrektora  

danej szkoły, studenci do władz uczelni  poprzez złożenie formularza stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Curriculum Vitae i listu motywacyjnego, o których 

mowa w ust. 3 i 4 w terminie do 26 kwietnia 2019 roku.  

7. Do formularza zgłoszeniowego należy załączyć Klauzulę informacyjną  

o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu. W przypadku uczniów 

niepełnoletnich dokumenty podpisują opiekunowie prawni, a dodatkowo należy 

załączyć pozwolenie na udział dziecka w Konkursie (załącznik nr 3). 

 

§ 3. 

Etapy Konkursu. 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: 

a) pierwszy etap – przeprowadzony wewnętrznie w każdej szkole i uczelni. Dyrektorzy 

poszczególnych szkół oraz władze uczelni wybierają po 2 uczniów/ 4 studentów  

z każdej placówki, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze roku  

szkolnego/akademickiego 2018/2019 lub wyróżniają się szczególną aktywnością na 

rzecz szkoły i miasta. Wyłonione osoby zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. 

b) drugi etap - zgłoszenia uczniów/studentów do udziału w drugim etapie Konkursu 

dokonuje dyrektor szkoły/władze uczelni poprzez złożenie dokumentów, o których 

mowa w § 2 w terminie do 14 maja 2019 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim 

w Koninie, Biuro Obsługi Interesanta, Plac Wolności 1, 62-500 Konin.    

Drugi etap Konkursu przeprowadzony jest przez Komisję Konkursową, a jego celem 

jest ocena CV, listu motywacyjnego oraz informacji podanych w formularzu 

zgłoszeniowym. 



Kryteria oceny obowiązujące Komisję Konkursową w drugim etapie to: 

 osiągnięcia kandydata w nauce (średnia ocen z pierwszego półrocza nauki 

roku szkolnego 2018/2019) – 20 punktów, 

 aktywność w środowisku szkolnym, uczelnianym i społecznym na 

podstawie CV  – 20 punktów, 

 motywacja do podjęcia stażu przez uczniów/studentów na podstawie listu 

motywacyjnego (opcjonalnie kierowanego do konkretnego pracodawcy, u którego 

kandydat chciałby odbyć staż zawodowy) – 20 punktów, 

 miejsce zamieszkania kandydata – obszar rewitalizacji – 5 punktów 

 miejsce nauki kandydata – szkoła z obszaru rewitalizacji – 5 punktów, 

 wskazanie w liście motywacyjnym pracodawcy posiadającego siedzibę na 

obszarze rewitalizacji, u którego kandydat chciałby odbyć staż zawodowy  

– 10 punktów. 

c) trzeci etap – przeprowadzony przez Komisję Konkursową, polega na przeprowadzeniu 

indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z uczestnikami konkursu, podczas których 

można zdobyć maksymalnie 30 punktów. 

2. Punkty uzyskane przez każdego z kandydatów w drugi i trzecim etapie będą 

sumowane  w celu wyłonienia laureatów. 

3. Laureatami Konkursu jest: 

 sześciu uczniów techników i liceów oraz 

 czterech studentów konińskich uczelni. 

4. Komisja Konkursowa może zwiększyć liczbę laureatów w przypadku reprezentowania 

przez uczestników Konkursu wysokiego poziomu prezentacji oraz możliwości 

finansowania przez Miasto Konin nagród, o których mowa w § 4. 

5. Komisja Konkursowa może zmniejszyć liczbę laureatów w kategorii uczniów lub 

studentów w przypadku ograniczonej liczby zgłoszeń, prezentowania przez 

uczestników Konkursu niskiego poziomu prezentacji lub ograniczeń związanych  

z finansowaniem  nagród, o których mowa w § 4. 

6. Prace Komisji Konkursowej powinny zakończyć się nie później niż   

31 maja 2019 roku.  

7. Komisja Konkursowa opracuje protokół z przeprowadzonego drugiego i trzeciego 

etapu Konkursu, który zawierać ma następujące informacje: listę zakwalifikowanych 

uczniów/studentów z wykazem szkół/uczelni, z których się wywodzą, terminy  

i miejsca spotkań Komisji Konkursowej z uczniami/studentami, liczbę punktów 

przyznanych uczestnikom Konkursu w poszczególnych jego etapach, informację  



o laureatach Konkursu, ewentualnie: adnotację o zwiększeniu/zmniejszeniu liczby 

laureatów. 

 

§ 4. 

Nagrody. 

1. Laureatami Konkursu będą osoby, które otrzymają największą liczbę punktów 

przyznanych przez Komisję Konkursową w drugim i trzecim etapie Konkursu.  

2. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest:  

 miesięczny staż w konińskich firmach dla uczniów I, II i III klas technikum  

i liceum. Za odbywanie stażu przysługuje uczniowi stypendium w wysokości  

1 100,00 zł brutto; 

 2 miesięczny staż w konińskich firmach dla studentów konińskiej uczelni.  

Za odbywanie stażu przysługuje stypendium w wysokości 1 300,00 zł brutto za 

każdy miesiąc. 

3. Miesięczne staże dla uczniów odbędą się w uzgodnionym z Organizatorem terminie  

od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. w firmach z terenu Miasta Konina, w tym   

z obszaru rewitalizacji, w wymiarze 30 godzin tygodniowo. 

4. Dwumiesięczne staże dla studentów odbędą się w uzgodnionym z Organizatorem 

terminie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. w firmach z terenu Miasta Konina,  w tym  

z obszaru rewitalizacji, w wymiarze 35 godzin tygodniowo. 

5. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej Konińskiego Portalu 

Gospodarczego - www.gospodarka.konin.pl. 

 

§ 5. 

Postanowienia końcowe 

1. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów Konkursu. 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z przyjęciem warunków 

niniejszego Regulaminu. 

 
 
 
 
 
 
Załączniki:  

1. Formularz zgłoszeniowy. 
2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych  
3. Pozwolenie na udział  w Konkursie.  


