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PLAN DZIAŁAŃ i terminarz konkursu 
ETAP TERMIN DZIAŁANIE 

Wewnętrzny 

do 28 marca 
2018 roku 
do 11 kwietnia 
2018 roku 

Wybranie Koordynatora Konkursu w danej placówce 

Zgłoszenie placówki (szkoły/Domu Kultury) do Konkursu przez 
Koordynatora 

do 23 maja 
2018 roku 

Rozpowszechnienie informacji na temat Konkursu w środowisku 
szkolnym różnymi sposobami komunikacji 

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 

Przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych  
Przesłanie raportu z przebiegu konkursu 

Ogólnopolski 

Wysłanie na konkurs 3 najlepszych prac konkursowych 

24 maja 2018 
roku Prezentacja prac konkursowych na stronie konkursu 

do 6 czerwca Przesłanie oryginałów podpisanych zgód autorów  

do połowy 
czerwca 2018 
roku 

Wybór najlepszych projektów – posiedzenie Komisji Sędziowskiej 

Ogłoszenie wyników 

jesień 2018 
roku 

Wernisaż nagrodzonych prac i wręczenie nagród 
Zakończenie projektu 
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DO 11 KWIETNIA 2018 ROKU 

WYBRANIE KOORDYNATORA KONKURSU W DANEJ PLACÓWCE 
Opiekun/Nauczyciel, który zajmie się przeprowadzeniem Konkursu w placówce zostanie jego 
Koordynatorem i będzie zarządzał wszystkimi działaniami w etapie wewnętrznych konkursu. 

ZGŁOSZENIE PLACÓWKI DO KONKURSU  
Zgłoszenie placówki (szkoły/domu kultury) do Konkursu przez Koordynatora poprzez rejestrację na 
stronie konkursu oczamimlodych.pl oraz wgranie w panelu koordynatora na stronie konkursu skanu 
formularza zgłoszeniowego potwierdzonego podpisem i pieczątką dyrektora placówki. 

DO 23 MAJA 2018 ROKU 

ROZPOWSZECHNIENIE INFORMACJI NA TEMAT KONKURSU  
Rozpowszechnienie informacji na temat konkursu w środowisku szkolnym różnymi sposobami 
komunikacji np. poprzez ogłoszenie go we wszystkich klasach, przekazanie podczas szkolnego apelu, 
zamieszczenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH 
Istotne jest zapoznanie młodzieży z tematyką konkursu oraz skierowanie uwagi przyszłych uczestników 
na materiały edukacyjne zamieszczone na stronie konkursu, podejmujące problem ochrony klimatu, 
którego graficzne ujęcie ma być zadaniem konkursowym. 

PRZEPROWADZENIE ELIMINACJI WEWNĄTRZSZKOLNYCH  
Placówka może przeprowadzić eliminacje w każdy sposób, jaki uzna za stosowny. Poniższa propozycja 
jest jedynie sugestią ze strony Organizatora. 

W konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczestników na terenie jednej placówki. Im więcej osób 
biorących udział w konkursie – tym większa szansa na stworzenie atrakcyjnej pracy konkursowej. 
Eliminacje można przeprowadzić kilkuetapowo, np. najpierw wyłonić po 3 prace w klasach, a następnie 
3 najlepsze prace na terenie placówki. Najlepsze prace na terenie placówki warto wyłonić w drodze 
głosowania społeczności szkolnej/Domu Kultury. W tym celu wskazane jest wyeksponowanie prac  
w gazetce ściennej na korytarzu, ogłoszenie plebiscytu podczas apelu, itp. 

Głosowanie może odbywać się w następujący sposób: Prace konkursowe należy wyeksponować na 
korytarzach szkolnych/Domu Kultury. Pod każdą pracą należy umieścić kartkę, na której uczniowie 
podpisując się imieniem i nazwiskiem oddają swój głos na daną pracę. Komisja złożona z Koordynatora 
Konkursu i uczniów np. reprezentantów Samorządu Uczniowskiego podlicza oddane głosy. 
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PRZESŁANIE RAPORTU Z PRZEBIEGU KONKURSU 
W raporcie należy krótko skomentować organizację zajęć edukacyjnych i konkursu na terenie placówki. 
Dodatkowo należy podać liczbę osób, które wzięły udział w zajęciach edukacyjnych oraz liczbę 
prac, które wpłynęły na wewnętrzny konkurs. 

Raport jest obowiązkowy. Prace z placówek, które nie nadeślą raportu nie będą oceniane przez 
Komisję Sędziowską. 

WYSŁANIE NA KONKURS 3 NAJLEPSZYCH PRAC KONKURSOWYCH 
Prace w postaci skanów powinny zostać przesłane przez Koordynatora za pomocą panelu 
Koordynatora na stronie konkursu. Prace konkursowe muszą spełniać wymagania techniczne 
zamieszczone w REGULAMINIE KONKURSU oraz w zakładce JAK ZAPROJEKTOWAĆ ZNACZEK?. 
Do prac powinny być dołączone skany zgód autorów. 

24 MAJA 2018 ROKU 

PREZENTACJA PRAC KONKURSOWYCH NA STRONIE KONKURSU 
Wszystkie nadesłane prace, które spełnią warunki regulaminu zostaną opublikowane na stronie 
konkursu w zakładce PROJEKTY. 

DO 6 CZERWCA 2018 ROKU 

PRZESŁANIE ORYGINAŁÓW ZGÓD AUTORÓW 
Do 6 czerwca 2018 r. należy przesłać do Biura Konkursu oryginały zgód podpisane przez autorów  
(w przypadku osób niepełnoletnich również opiekunów prawnych). Odpowiedni formularz można pobrać 
w zakładce REGULAMIN na stronie konkursu. 

DO POŁOWY CZERWCA 2018 ROKU 

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC KONKURSOWYCH 
Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Sędziowską. Komisja wytypuje prace 
konkursowe, które zakwalifikują się na Posiedzenie Komisji, na którym zostaną wyłonione trzy prace 
zwycięskie oraz dziesięć wyróżnionych. 

WYNIKI POSIEDZENIA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 
Wyniki posiedzenia Komisji Sędziowskiej zostaną opublikowane w połowie czerwca 2018 roku na 
stronie internetowej Konkursu. 

file://192.168.8.23/Pracownicy/Maria%20Jakubowska/SWIAT_OCZAMI_MLODYCH/edycja_II_2018/scenariusz/www.oczamimlodych.pl
http://oczamimlodych.pl/regulamin
http://oczamimlodych.pl/jak-zaprojektowac-znaczek
http://oczamimlodych.pl/projekty
http://oczamimlodych.pl/regulamin
http://www.h2o.fundacjabos.pl/o-konkursie#e33


ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH KONKURS PLASTYCZNY  
NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO 

 

www.oczamimlodych.pl  Strona | 4  

JESIEŃ 2018 ROKU 

WERNISAŻ NAGRODZONYCH PRAC I WRĘCZENIE NAGRÓD 
Wernisaż, w ramach którego obędzie się wręczenie nagród oraz premiera znaczków zaplanowany 
jest na jesień 2018 roku. Będzie to uroczyste zakończenie II edycji konkursu.  

Podczas uroczystości wręczone zostaną: 

• nagrody główne, na które składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu, koordynatora 
konkursu oraz placówki, 

• wyróżnienia, na które składają się nagrody rzeczowe dla autora projektu i koordynatora 
konkursu.  

Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych. 

Na bazie zwycięskich prac konkursowych powstaną 3 znaczki pocztowe z kolekcji „Oczami 
Młodych”, które Poczta Polska wyda we wrześniu 2018 roku, promujące sposoby ochrony klimatu. Ich 
premiera odbędzie się podczas wernisażu. 
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