
 

         Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu 

serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym oraz literackim 

poświęconym tematyce niepełnosprawności.  

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów  

Światowego Miesiąca Świadomości na temat Autyzmu w PSP nr 15.  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Królowej Jadwigi w Opolu. 

2. Hasło konkursu to „BLIŻEJ SIEBIE”. 

3. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. 

4. Prace plastyczne należy wykonać indywidualnie, dowolną techniką, forma płaska, 

wymiary nie mogą przekroczyć formatu A3. 

5. Konkurs literacki skierowany jest do uczniów klas IV-VIII. 

6. Forma literacka to wiersz, opowiadanie lub bajka. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, która powinna zawierać metryczkę 

z danymi osoby: imię i nazwisko twórcy, grupa/ klasa, szkoła, a także wypełnioną 

zgodę na udział w konkursie. 

8. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na utrwalanie i nieodpłatne 

rozpowszechnianie wizerunku uczestników przez Organizatora w celu publikacji 

relacji z Konkursu/informowania o lub promowania Konkursu na stronach 

internetowych, w mediach społecznościowych jak również w przestrzeni publicznej, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Ocenie prac plastycznych podlegać będzie: 

•    zgodność z tematem konkursu, 

•    oryginalność wykonania pracy, 

•    estetyka wykonania. 

W pracach literackich oceniane będzie: 

• ciekawe ujęcie tematu, 

• poprawność językowa i ortograficzna, 

• zgodność kompozycji z wybraną formą, 

• estetyka pracy, 

• czytelność. 

10. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:   

grupa 1: uczniowie klas I- III,  

grupa 2: uczniowie klas IV-VI, 

grupa 3: uczniowie klas VII-VIII. 

11. Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2022 roku na adres:  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi 

            ul. Małopolska 20 

            45-301 Opole 

            z dopiskiem "Konkurs- niepełnosprawność" 

12. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora 6 maja 2022 

roku. 

13. Podsumowanie konkursu, wystawa prac oraz uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 

odbędzie się 13 maja 2022 r. 

 

 

 

          Osoba do kontaktu: 

         Katarzyna Gurbierz - lider  

zespołu nauczycieli wspomagających 

          tel. kontaktowy 692 165 757 


