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Międzyszkolny Konkurs Plastyczny  

dla dzieci i młodzieży  

 pt. „Wymyśl swój zawód przyszłości ” 

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu zaprasza dzieci  

i młodzież ze szkół podstawowych w Opolu do udziału w konkursie plastycznym: 

„Wymyśl swój zawód przyszłości”. 

W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu, kartę uczestnika oraz plakat 

informacyjny dla szkół. 
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Regulamin 

Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego  

„Wymyśl swój zawód przyszłości”.  

Organizator:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu, ul. Szymona Koszyka 21 

 Koordynatorzy:  Lidia Matyjas, Anna Sujka                      

1. Cele konkursu: 

I. Głównym celem konkursu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań  

z zakresu szeroko pojętego doradztwa edukacyjno – zawodowego, poprzez 

odkrywanie i planowanie ścieżek edukacyjno –zawodowych uczniów oraz 

odkrywanie ich potencjału i możliwości. 

II.   Cele szczegółowe: 

 uczeń rozbudza ciekawość zawodoznawczą, 

 uczeń rozwija świadomość w zakresie swojego potencjału, czyli swoich 

mocnych stron, zalet, umiejętności, a także predyspozycji zawodowych, 

 uczeń potrafi przedstawić wybrany zawód w sposób graficzny, ale także 

uargumentować swój wybór, 

 uczeń działa kreatywnie i pobudza swoją wyobraźnię, 

 uczeń doskonali kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi np.programów 

graficznych, aplikacji. 

2. Uczestnicy: 

a.  W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie ze szkół podstawowych miasta Opola. 

b.  Uczestnicy rywalizować będą w 2 grupach wiekowych:  

1) uczniowie klas I –III,  

2) uczniowie klas IV – VIII,  

3. Warunki:                                                                                                                                         

- Samodzielne przedstawienie tematu w formie plakatu lub ulotki.                                                                                                   
- Format – A3 lub A4 . 
-  Wymagania formalne – Praca musi zawierać nazwę zawodu,  krótką 
charakterystykę wraz z informacją związaną z uzasadnieniem swojego wyboru, a także 
formę graficzną zawodu np. logo/kolaż, zainspirować można się np. materiałami ze 
strony Mapa Karier https://mapakarier.org/paths?filter=futurejob&page=1 
-Technika dowolna: ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, akwarele, wycinanka, 
wydzieranka, kolaż, techniki mieszane oraz plakat wykonany za pomocą dowolnych 
narzędzi cyfrowych np. Canva itp. 

4. Opis prac:  

a.   Załącznik nr 1 - zgoda rodziców/ opiekunów prawnych.  

https://mapakarier.org/paths?filter=futurejob&page=1


b.  Metryczka – imię i nazwisko dziecka, wiek - klasa, szkoła  (z tyłu pracy ).  

5.  Przebieg konkursu: 

a. Konkurs jest jednoetapowy. Wstępnego wyboru prac konkursowych dokonają 

nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, którzy przygotowują dziecko do 

konkursu w danej szkole i prześlą  prace na adres e-mail zawod@sp14opole.pl 

(zdjęcie/skan/pdf/) lub dostarczą je osobiście (w kopercie z dopiskiem: Konkurs 

„Wymyśl swój zawód przyszłości”) do sekretariatu Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu, przy ul. Szymona Koszyka 

21.  Sekretariat czynny w godz. 7:30-15:00.      

b.  Pracę należy przesłać drogą mailową lub dostarczyć osobiście do 02.12.20222r. 

c. Laureaci konkursu w każdej  grupie wiekowej otrzymują nagrody i dyplomy.    

Dyplomy i nagrody zostaną wysłane pocztą.  

d. Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymują dyplomy  

i podziękowania za udział w konkursie w formie elektronicznej (przesłane na adres 

mailowy opiekuna konkursu w danej szkole). 

e.   Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formie on – line, link razem  

z listą laureatów zostanie umieszczony na stronie szkoły – organizatora konkursu, w 

terminie do 9.12.2022r. 

f.    Prace laureatów zostaną zaprezentowane na stronie szkoły w formie fotoleracji. 

6. Postanowienia końcowe:  

a.  Prace konkursowe nie będą zwracane autorom. Udział w konkursie jest 

równoznaczny z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora praw  

własności do wykorzystania prac w celu np. publikacji w środkach masowego 

przekazu, drukowania materiałów promocyjnych (np. kalendarza, katalogu) oraz 

prezentowania prac na wystawach lub stronie internetowej szkoły.  

b.   Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne używanie i rozpowszechnianie 

wizerunku uczestnika. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż prace 

uczestników oraz zdjęcia, filmy lub nagrania wykonane podczas uroczystości rozdania 

nagród mogą zostać umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz wykorzystane 

w materiałach informacyjnych i promocyjnych. 

d.    Organizator ma prawo dokonywać zmian w niniejszym regulaminie, jeśli zajdzie 

taka konieczność (nie dotyczy danych osobowych). 

Kontakt:  
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza 
ul. Szymona Koszyka 21 
45-720 Opole 
sekretariat@sp14opole.pl 
tel. 774743191 
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