
       

                     

 

KONKURS DLA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH 

na najciekawszy komiks 

„Kopernikowska teoria pieniądza” lub „Instrumenty astronomiczne Mikołaja 

Kopernika” 

 

Promocja programu „550. rocznica urodzin M. Kopernika 

 

 

Regulamin 

 

I. ORGANIZATORZY:  

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu  

 

II. CELE KONKURSU:  

 

• Zapoznanie uczniów z dziełami Mikołaja Kopernika w obszarze ekonomii i astronomii. 

• Rozwijanie umiejętności technologiczno-informacyjnych i plastycznych. 

• Rozbudzenie zainteresowań ekonomicznych i rozwijanie wyobraźni dzieci i uczniów.  

• Realizacja kierunku polityki oświatowej państwa „Podnoszenie jakości kształcenia oraz 

dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach  

i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych”.  

• Kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości kompetencji 

cyfrowych, językowych i społecznych. 

 

III. ADRESACI KONKURSU:  

 

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych. 

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie przez ucznia/uczniów do pięciu stron 

komiksu zatytułowanego /do wyboru/ „Kopernikowska teoria pieniądza” lub 

„Instrumenty astronomiczne Mikołaja Kopernika”.  

2. Praca polega na zaprojektowaniu i wykonaniu komiksu za pomocą TIK oraz innych, 

dowolnych technik plastycznych, przedstawiającego Mikołaja Kopernika jako 

bystrego obserwatora zjawisk ekonomicznych lub przyrodniczych. 



3. Praca powinna być tak wykonana, aby można było zrobić zdjęcie oraz przesłać je w 

pliku jpg lub pdf drogą mailową do organizatora konkursu.  

 

Do pracy nauczyciel dołącza w formie elektronicznej:  

a) dane adresowe szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/li oraz ucznia. 

• Ocenie podlegają zarówno prace zbiorowe /maksymalnie trzyosobowe/, jak i prace 

indywidualne. 

• Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie 

imion i nazwisk laureatów konkursu oraz zaprezentowaniem ich prac. 

• Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do dnia 30.10.2022 r.  

za pomocą formularza 

https://docs.google.com/forms/d/1BpTzYZHrBhCxeQfOHPXg9hkHLWhb6ywB

RH4K4rWBtAk/edit 

• Należy wybrać i wysłać do trzech najlepszych prac z danej szkoły/placówki na adres 

b.pabian@wmodn.elblag.pl do 10.12.2022 r. 

 

V. OCENA PRAC:  

• Oceny nadesłanych prac dokona komisja wyłoniona przez organizatorów. 

• Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

• Uczniowie wyróżnionych w konkursie prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Nauczyciele otrzymają pisemne podziękowania od organizatorów konkursu.  

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo pozostawienia prac konkursowych we własnych 

zbiorach oraz prawo do publikowania prac.  

 

        Organizator konkursu: dr Beata Pabian 

Halina Uzluk 

konsultanci W-MODN w Elblągu 
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