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I.  ORGANIZATOR: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu. 

Konkurs  organizowany w związku z obchodami 800- lecia lokacji Opola.   

II. CELE KONKURSU: 

1. Upamiętnienie obchodów 800-lecia powstania Opola. 

2. Stwarzanie możliwości do zaprezentowania dorobku literackiego uczniów poza szkołą. 

3. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami. 

4. Rozwijanie zdolności twórczych uczniów.  

5. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych 
źródłach. 

6. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny i naszego regionu. 

7. Promowanie szkoły, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych. 

8. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez 
upowszechnianie wiedzy o historii narodu i regionu oraz ważnych postaci (najważniejszych 
książąt) dla naszego regionu. 

9. Budzenie zainteresowań przeszłością. 

10. Zachęcanie do samodzielnego badania źródeł historycznych. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VI szkół 

podstawowych województwa opolskiego. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest osobiste dostarczenie lub nadesłanie na adres 

organizatora samodzielnej pracy w formie ilustrowanego albumu- biografii dotyczącego 

poniżej podanych postaci książąt lub księżnych opolskich. (Format A4, technika dowolna.)  

Książę Kazimierz I 

Księżna Wiola 

Książę Jan Kropidło 

Książę Władysław Opolczyk 

Książę Mikołaj II 

Książę  Jan Dobry lub inni 

 

3. W konkursie mogą brać udział  indywidualni uczestnicy lub  zespoły dwuosobowe ( max. 3 
zespoły z jednej szkoły).  

4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty 
zgłoszeniowej oraz oświadczenia (załączniki do niniejszego regulaminu) w formie 
papierowej dołączonej do przesyłki z albumem- biografią. 

 
 

5. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 
                  

6. Termin składania prac konkursowych upływa z dniem  10.05. 2017r. 

 



 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia  23 maja 2017r.  Wyniki zostaną umieszczone na 

stronie internetowej  PSP nr 14 w Opolu.   

8. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 23. 05.2017r. ( wtorek) 

o godzinie 10.00 w PSP nr 14 w Opolu. Zapraszamy wszystkich uczestników  wraz z 

opiekunami. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.  

9. Bliższych informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: mgr Wanda Stasiak ( nr tel. 

791140900), mgr Justyna Szewczyk ( nr tel. 507653913). 

 
 

Kryteria oceny prac: 

 zgodność z tematyką konkursu  

 innowacyjność i samodzielność  

 bogactwo zamieszczonych treści i materiałów  

 oryginalność i estetyka wykonanej pracy  

 umiejętność korzystania ze źródeł i opracowań historycznych  

 walory artystyczne 

 poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna. 

 

Proponowana bibliografia: 

1. Opolanie znani i nieznani. Średniowiecze, pod. red. Anny Pobóg- Lenartowicz, PTH- oddział 

w Opolu, Opole 2016. 

2. Anna Pobóg- Lenartowicz, Energiczne, władcze, pobożne. Księżniczek i księżnych opolskich 

portret ( prawie własny),  Opole 2016.   

3. B. Kubis, Z Żywca do Krakowa. Góral z urodzenia, opolanim z wyboru, Opole 2011. 

4. S. Baldy, Księstwo Opolskie za czasów Jana Dobrego, Opole 1999. 

5. S. Baldy, Powrót Jana Dobrego, Opole 1999. 

6. U. Zajączkowska, Książę Jan Dobry ostatni Piast na Opolu i Raciborzu, Strzelce Opolskie 

2014. 

7. S.A. Sroka, Jan Dobry w: Piastowie. Leksykon biograficzny, pod. red S. Szczur, K. Ożóg, 

Kraków 1999 oraz inne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KARTA  ZGŁOSZENIA  

do konkursu 
 

„BARWNA BIOGRAFIA – KSIĘŻNE I KSIĄŻĘTA OPOLSCY” 
 

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły:        .......................................................................................... 

 

Adres szkoły:         .......................................................................................... 

 

Telefon/fax:           .......................................................................................... 

 

     Imię i nazwisko opiekuna: .............................................................................. 

 

     Uczestnicy: 

 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Klasa 

1.  

 

 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 

1. Imię i nazwisko………………..……………………………………………….. 

 

2. Szkoła, 

klasa……………………..……………………………………………….. 

 

w konkursie „Barwna biografia – księżne i książęta opolscy” tym samym wyrażam 

zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. 

 

 

Przyjmuję do widomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14  

w  Opolu, przy ul. Szymona Koszyka 21. 

2. Podane dane są przetwarzane w celu realizacji konkursu. 

3. Podane dane  mogą być udostępniane innym podmiotom prowadzącym 

systemy informatyczne  na  stronach których będą publikowane materiały 

promujące działalność szkoły.  

4. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

Podpis Rodzica 

 

                                                                 ……………………………..  

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

zarejestrowanego podczas wydarzeń i zajęć związanych z realizacją konkursu na 

stronie internetowej organizatora, w mediach (również społecznościowych) oraz w  

materiałach promujących działalność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w  

Opolu. 

 

 

 

 

Podpis Rodzica 

 

                                                                      ………………………………… 


