
„Witaj Wiosno! Budząca się przyroda
oczami dziecka”.

I Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 
dla uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej

Konkurs odbywa się pod patronatem  
Pani Dziekan Wydziału Nauk Społecznych  

dr hab. Anny Weissbrot-Koziarskiej, prof. UO.

1. Organizatorem I Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Witaj Wiosno! Budząca się 
przyroda oczami dziecka jest Katedra Teorii Wychowania i Pedagogiki Szkolnej 
Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

2. Cele Konkursu:

a) promowanie walorów przyrodniczych Opola, 
b) rozwijanie wśród dzieci umiejętności obserwacji przyrody i uwrażliwienie na jej piękno, 
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów,
d) zachęcanie do twórczości plastycznej jako ważnego sposobu ekspresji.

3. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej 
Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego oraz na stronie Facebooka.

4. Wernisaż wystawy nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród odbędzie się 9. 06. 2022 
roku, w Collegium Paedagogicum, ul. Czaplaka 2A, 45-052 Opole.

5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkoły podstawowej (klasy I-III).  Wymagana 
jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów, który należy złożyć na karcie zgłoszenia.

6. Uczestnik konkursu przedstawia pracę plastyczną, która została zainspirowana budzącą się
do życia przyrodą naszego regionu. Praca powinna zostać zatytułowana przez ucznia.

7. Technika prac: rysunek kredką, malarstwo na papierze, kolaż, wydzieranka – do wyboru 
przez uczestnika konkursu (można zastosować technikę mieszaną);

 format prac plastycznych - A3, praca bez oprawy,

 praca indywidualna, wykonana samodzielnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych).
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 Harmonogram konkursu:

 I. Etap (01 -  30. 04. 2022): Eliminacje szkolne. Szkoła przeprowadza konkurs wewnątrzszkolny.  
Do kolejnego etapu kwalifikuje sześć prac plastycznych.

 II. Etap (04-13.05.2022): Przekazanie prac konkursowych. Szkoła przekazuje prace konkursowe 
wraz z kartą zgłoszenia do Instytutu Nauk Pedagogicznych (portiernia budynku Collegium 
Pedagogicum, ul. Czaplaka 2A, 45-052 Opole).

◦ Każda praca powinna zawierać następujące informacje (czytelnie zapisane na 
odwrocie pracy):

- nadany przez ucznia tytuł pracy,
- dane osobowe autora oraz jego wiek, z uwzględnieniem lat i miesięcy – np. 7,5 lat,
- adres szkoły, do której uczęszcza dziecko,
- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego przygotowano pracę.

III. Etap (14.05. - 28.05. 2022): obrady Jury i ocena zgłoszonych prac plastycznych.

IV. Etap (09.06. 2022): uroczyste wręczenie nagród i dyplomów oraz wernisaż nagrodzonych prac.

Ważne informacje dla uczestników konkursu:

 Kartę zgłoszeniową i regulamin konkursu można pobrać bezpośrednio ze strony 
internetowej: http://inp.wns.uni.opole.pl/

 Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie 
zgody na nieodpłatne przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, zgodnie z 
ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr101, poz.926 z późn. zm.) oraz 
przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Uniwersytetu Opolskiego.

 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym 
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie 
zdyskwalifikowane.

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury 
i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury.

 Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz 
w prasie, mediach i internecie.

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt: anna.grygiel@uni.opole.pl
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http://inp.wns.uni.opole.pl/

