
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 29 lutego w siedzibie Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego miała 

miejsce II edycja konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych 

- „STATYSTYKA W KARIERZE”, który zorganizowano we 

współpracy Urzędu Statystycznego w Łodzi z ŁCDNiKP. 

 Celem konkursu, podobnie jak w roku ubiegłym, było aktywizowanie uczniów 

gimnazjów do świadomego planowania dalszej ścieżki kształcenia - rozpoznawanie 

potrzeb rynku pracy, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz 

kształcenie umiejętności pracy w grupie. Młodzież, która zakwalifikowała się do 

II etapu konkursu rozwiązywała zadania matematyczno-statystyczne oparte o dane 

statystyczne dotyczące lokalnego rynku pracy. 

 W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele Urzędu Statystycznego 

w Łodzi, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

oraz prezes zarządu ENGOREM Sp. z o.o. – sponsor konkursu. 

  Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Urzędzie 

Statystycznym w Łodzi, 9 maja 2012 roku o godzinie 11.00. 



 

 

 



 

 



 

 



W dniu 9 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Łodzi odbyła się 

uroczystość podsumowująca II edycję konkursu dla gimnazjalistów –  

„STATYSTYKA W KARIERZE” zorganizowanego przez Urząd Statystyczny  

w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

Spotkanie otworzył dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi - pan Piotr 

Ryszard Cmela, a poprowadziła je pani Małgorzata Redlicka – doradca zawodowy  

w ŁCDNiKP. W uroczystości udział wzięli pracownicy Łódzkiego Ośrodka Badań 

Regionalnych US w Łodzi oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego - organizatorzy i realizatorzy konkursu, a finalistom 

towarzyszyli szkolni opiekunowie. Wyników osiągniętych w obu etapach konkursu 

zwycięzcom gratulował pan Ryszard Mirys – prezes firmy Engorem Sp. z o. o , który 

wspólnie z US w Łodzi był fundatorem nagród.  

Dopełnieniem podsumowania konkursu były prezentacje multimedialne 

przygotowane przez młodzież z Gimnazjum nr 8 w Łodzi (zdobywców I miejsca) oraz 

Gimnazjum nr 44 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi (zdobywców II miejsca). Prezentacje 

podsumowywały wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów  –

„Wybór dalszej ścieżki kształcenia” – będącego przedmiotem zadań konkursowych.  

 

PODSUMOWANIE  KONKURSU 



 

 



 
 

 



 

 


