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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

O KSIĘCIU JANIE DOBRYM 

„Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”. 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Kuratorium Oświaty w Opolu we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, zwany dalej Organizatorem. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 
3. Przedmiotem Konkursu jest życie i działalność Księcia Jana Dobrego oraz życie 
społeczeństwa opolskiego w okresie jego panowania. 
4.  Konkurs ma jeden etap wojewódzki. 
 

§ 2 

Cele konkursu 

1. Upamiętnienie i popularyzacja postaci Księcia Jana Dobrego.  

2. Ukazanie wpływu Jana Dobrego na rozwój gospodarczy i terytorialny Księstwa 
Opolskiego oraz wzrostu znaczenia politycznego Księstwa Opolskiego. 

3. Pogłębienie wiedzy o korzeniach własnego regionu. 

4. Kształtowane umiejętności korzystania z różnych rodzajów źródeł historycznych. 

5. Wzbogacanie wiedzy o dziejach dawnych swojej małej ojczyzny. 

6. Poszukiwanie twórczych form wyrazu. 

 

 

§ 3 

Uczestnictwo w Konkursie i zgłoszenia 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 
klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu województwa 
opolskiego, zwanych dalej Uczestnikami. 

2. Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna - uczeń z danej szkoły/zespołu 
szkół. 

3. Uczestnik konkursu może złożyć najwyżej jedną pracę konkursową w danej kategorii, 

która nie była wcześniej publikowana, prezentowana, ani też zgłaszana w przeszłości  
w innych konkursach. 

4. Z każdej szkoły/zespołu szkół można zgłosić maksymalnie do 3 prac konkursowych. 
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5. Uczestnik konkursu musi złożyć oświadczenie, że praca konkursowa jest wolna od praw  

i roszczeń osób trzecich - załącznik nr 2 do Regulaminu. 

6. Rolą nauczyciela-opiekuna jest koordynacja prac i ocena przygotowanego materiału  
pod kątem zgodności z tematyką konkursu. 

7. Dyrektorzy szkół/zespołów szkół odpowiedzialni są za poprawne wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego – Zał. nr 1 do Regulaminu oraz zebranie od nauczycieli przygotowujących 
ucznia/uczniów do konkursu oświadczeń (załącznik nr 3 do regulaminu). 

8. Dopuszczalne formy dla uczniów szkół podstawowych:  

a) praca plastyczna formatu A-4 wykonana dowolną techniką. Każda praca powinna być 
opisana na odwrocie w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia, szkoła, tytuł pracy. 
Dokumentacją pracy plastycznej jest również Formularz zgłoszeniowy, który stanowi 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu; 

b) komiks – od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych  

w dowolnej technice. Każda karta powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: 
imię i nazwisko ucznia, szkoła, tytuł komiksu, liczba stron. Dokumentacją komiksu jest 
również  Formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

8a. Dopuszczalne formy dla uczniów gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów 
prowadzonych w szkołach innego typu województwa opolskiego:  

a) krótki film wykonany telefonem komórkowym - za pracę konkursową uważa się film 
zrealizowany wg własnego scenariusza, zarejestrowany na nośniku elektronicznym CD/DVD 
z utrwalonym obrazem i dźwiękiem w formacie MPEG lub AVI o całkowitym czasie 

nagrania maksymalnie do 5 minut. Każda praca powinna zawierać dołączony opis: imię  
i nazwisko ucznia, szkoła, tytuł pracy. Dokumentacją pracy jest również Formularz 
zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu; 

b) komiks – od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych  

w dowolnej technice. Każda karta powinna być opisana na odwrocie w następujący sposób: 
imię i nazwisko ucznia, szkoła, tytuł komiksu, liczba stron. Dokumentacją komiksu jest 
również  Formularz zgłoszeniowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

9. Każda praca powinna posiadać informację (do 1000 znaków) zawierającą tytuł pracy, 
opis wydarzenia z życia Księcia Jana Dobrego, do którego nawiązuje praca konkursowa, 
imię i nazwisko autora pracy, adres szkoły/zespołu szkół, adres email szkoły, telefon 

kontaktowy oraz powinna być zapakowana w sztywną kopertę. 

10. Organizator przyjmuje wyłącznie prace niepublikowane nigdzie wcześniej i stworzone na 

potrzeby konkursu. 

11. Do pracy należy załączyć dane personalne i teleadresowe wg wzoru przestawionego  
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie nauczyciela 
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przygotowującego ucznia do konkursu (Załącznik nr 3), jak również zgodę przedstawiciela 

ustawowego ucznia  na udział w konkursie (Załącznik nr 2). 

12. Ocenie podlegać będą wszystkie, spełniające warunki konkursu, prace niezależnie  
od prezentowanego gatunku i formy. 

13. Oceny prac i przyznania nagród dokona Komisja Konkursowa powołana przez 
organizatora Konkursu. 

14. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Będą one przechowywane w Kuratorium 
Oświaty w Opolu do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

15. Opolski Kurator Oświaty zastrzega sobie prawo do zachowania i nieodpłatnego 
wykorzystania oraz publicznego odtwarzania wszystkich prac i materiałów konkursowych  
w wydawnictwach własnych oraz w mediach dla celów promujących ideę Konkursu  
o Księciu Janie Dobrym, a także prawo do kopiowania, przechowywania w jakimkolwiek 
układzie pamięci i transmitowania elektronicznego, mechanicznego, za pomocą fotokopii, 
nagrań lub w jakikolwiek inny sposób. 

16. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem prac konkursowych  
oraz kosztów dojazdu laureatów na uroczyste wręczenie nagród. 

 

§ 4 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach: 
 

A. Szkoła podstawowa: 

1. Postać Księcia Jana Dobrego – Forma pracy: praca plastyczna  

w dowolnej technice, format A-4. Praca indywidualna. 

2. Życie codzienne w okresie panowania Księcia Jana Dobrego- komiks  

od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych  

w dowolnej technice. Praca indywidualna. 

  

 

B. Gimnazjum oraz klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzonych  
w szkołach innego typu województwa opolskiego: 

1. Legendy związane z czasami i życiem Księcia Jana Dobrego – Forma pracy: 

film nagrany telefonem komórkowym. Praca indywidualna. 

2. Życie codzienne w okresie panowania Księcia Jana Dobrego - komiks  

od 3 do 5 jednostronnych plansz komiksu w formacie A-4, wykonanych  

w dowolnej technice. Praca indywidualna.  
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3. Termin składania prac konkursowych wraz z kartami zgłoszenia upływa w dniu  
12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do siedziby Kuratorium Oświaty  
w Opolu). 

4. Prace konkursowe wraz z Kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście lub pocztą 
do Kuratorium Oświaty w Opolu w kopercie z dopiskiem: „Wojewódzki Konkurs  
o Księciu Janie Dobrym”. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania pracy konkursowej 
przesyłką pocztową lub dostarczenia jej osobiście do siedziby Kuratorium Oświaty  

w Opolu - sekretariat (pokój 609, VI piętro) do dnia 12 kwietnia 2019 r. O terminie 

przyjęcia prac konkursowych nadsyłanych pocztą decyduje data wpływu do tutejszego 
urzędu (adres korespondencyjny: Kuratorium Oświaty 45 - 081 Opole, ul. Piastowska 14). 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2019 r. 

§ 5 

Komisja konkursowa 

1.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora 
Oświaty. Komisja będzie odpowiadać za czuwanie nad prawidłowością przebiegu 
Konkursu. 

2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 
- szkoły podstawowe, 

- gimnazja oraz klasy dotychczasowych gimnazjów prowadzone w szkołach innego 
typu województwa opolskiego, 

w każdej z proponowanych form (praca plastyczna, komiks, film). 

 

2. Jury będzie oceniało prace według następujących kryteriów: 
- Wartość merytoryczna pracy – 0 - 35 pkt. 

- Wartość edukacyjna prezentacji – 0 - 15pkt.  

- Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w pracy – 0 - 25 pkt. 

- Walory artystyczne pracy – 0 - 25 pkt. 

 

§ 6 

Nagrody 

1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali podsumowującej Wojewódzkie 
Konkursy Przedmiotowe.  

2. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani przez Organizatora o miejscu i terminie 
wręczenia nagród za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail szkół/zespołów 
szkół podane w Formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu). 

3. Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Księciu Janie Dobrym uzyskują 
uczniowie, którzy zdobyli pierwsze miejsce w każdej z kategorii (szkoła 
podstawowa/gimnazjum), niezależnie od wybranej formy (praca plastyczna, komiks, film). 
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4. Tytuł finalisty uzyskują uczniowie, którzy zdobyli drugie i trzecie miejsce w każdej  
z kategorii (szkoła podstawowa/gimnazjum), niezależnie od wybranej formy (praca 

plastyczna, komiks, film). 

5.Organizator przewidział atrakcyjne nagrody oraz wyróżnienia dla laureatów Konkursu. 

6. Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w danej kategorii jest kamera sportowa. 

7. Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu (www.kuratorium.opole.pl) w zakładce: 
„Konkursy/Książę Jan Dobry”. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi 
odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.  

2. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu - 

przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją 
regulaminu.  

3. Każdy uczestnik konkursu, nadsyłając pracę, zgadza się na zamieszczenie jej kopii  
na stronach internetowych organizatorów oraz wykorzystanie jej przy produkcji  

i rozpowszechnianiu materiałów edukacyjnych i informacyjnych.  

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu  
i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych. 

 

Informacje: 

Koordynatorem Konkursu z ramienia Opolskiego Kuratora Oświaty jest:  
pani Monika Pawlicka – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium 

Oświaty w Opolu, tel. 77 45 24 566, e-mail mpawlicka@kuratorium.opole.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.opole.pl/

