
Zmysły – wrażenia - autyzm 

Międzyszkolny konkurs plastyczno – fotograficzny 

 

Każda sekunda naszego życia wypełniona jest wrażeniami odbieranymi przez rożne zmysły. 

Zastanów się … Czujesz smak słodkiej bułki i jej przyjemny cynamonowy zapach, słyszysz ciepły 

głos mamy, widzisz mieniące się barwami półki sklepowe, czujesz miękkość przytulanego misia … 

Zastanów się, co by było, gdybyś obudził się rano, gdybyś stał się dzieckiem ze spektrum 

autyzmu… Być może słodka bułka smakowałaby goryczą, a jej zapach przypominałby ostrą woń 

octu. Głos mamy stałby się przeszywającym wrzaskiem, a oświetlenie sklepu rażącym, wręcz 

palącym fleszem. Miękki miś w dotyku przelewałby się przez palce niczym oślizgłe jajko. 

Jakie pojawiłyby się uczucia? Jak można by przetrwać ten okropny dzień? A co jeśli kolejny byłby 

taki sam? Czy ktoś i jak może Ci pomóc? 

 

Formułą konkursu chcielibyśmy zachęcić uczniów do zgłębienia wiedzy dotyczącej specyfiki 

funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, budowania pozytywnych postaw w stosunku do 

innych osób, a także promować różne środki wyrazu plastycznego i fotograficznego. 

Cele: 

 popularyzowanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu; 

 wzbudzanie świadomości, że świat jest różnie postrzegany w zależności od człowieka; 

 kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji; 

 podnoszenie poczucia własnej wartości; 

 doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; 

 rozwijanie zdolności wykorzystania technologii informacyjnych; 

 wdrażanie do poszanowania praw autorskich. 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka  

ul. Wodociągowa 8 

11 – 500 Giżycko 

 

Uczestnicy: 

 I grupa – uczniowie klas 0 – III 

 II  grupa – uczniowie klas IV – VIII 

 



Warunki uczestnictwa: 

 oddanie lub nadesłanie (liczy się data wpłynięcia pracy do Organizatora) prac do 

30.03.2020r. 

 przekazanie lub nadesłanie wraz z pracą karty zgłoszeniową. 

 

Sposób przygotowania prac: 

 prace plastyczne wykonane dowolną techniką; bez elementów przestrzennych; 

 zdjęcia, zdjęcia modyfikowane, prace graficzne; 

 format prac:  A4 lub większy; 

 praca nie może godzić w godność jakichkolwiek osób oraz zawierać treści powszechnie 

uważanych za obraźliwe; 

 praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana oraz nie może 

naruszać praw autorskich innych osób.; 

 zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 

oświadczeniem, że została wykonana osobiście; 

 autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie, 

prawo do ich wykorzystania w materiałach informacyjnych oraz do ich publicznej 

prezentacji; 

 udział uczestników  w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez nich zgody na 

wykorzystanie ich imion i nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych 

związanych z konkursem. 

 

Kryteria oceny: 

Podczas oceniania jury będzie uwzględniało: 

 walory edukacyjne pracy; 

 odniesienie do specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu; 

 kreatywność i oryginalność; 

 estetykę i samodzielność wykonania; 

 

Termin: 

Prace należy oddać lub nadesłać (liczy się data wpływu pracy do Organizatora) do Organizatora 

do 30.03.2020r. do godziny 12.00. 

Adres do wysyłki prac:  

Szkoła Podstawowa nr 7 

ul. Wodociągowa 8; 11 – 500 Giżycko 

Konkurs „Zmysły – wrażenia – autyzm” 

 



Nagrody: 

Jury przyzna po trzy nagrody główne w każdej kategorii oraz wyróżnienia. 

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii utworzonej na korytarzu głównym Szkoły 

Podstawowej nr 7 w Giżycku. Prace będzie można oglądać od 31.03.2020r. 

 

Koordynator konkursu: 

Monika Ciołek  

tel. 516325366 

Osoby współpracujące: 

Małgorzata Majek 

Edyta Martyna 

Magdalena Kaziak – Szpilewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Międzyszkolny konkurs plastyczno – fotograficzny 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………………………… 

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

Klasa/grupa konkursowa: …………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel prowadzący: …………………………………………………………………………………….. 

e – mail nauczyciela prowadzącego: ……………………………………………………………………… 

tel. kontaktowy ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że jestem autorem pracy przekazanej na konkurs i posiadam do niej prawa 

autorskie. 

Miejscowość, data ……………………….......        Podpis uczestnika: ………………………............... 

Oświadczam, że poprzez przekazanie pracy na konkurs przenoszę na Organizatora wszelkie 

prawa autorskie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka: 

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

przez Organizatora Międzyszkolnego konkursu plastyczno – fotograficznego „Zmysły – wrażenia – 

autyzm” w celach wskazanych w regulaminie konkursu, zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781 tekst jednolity). 

Miejscowość, data: ……………………………       Podpis rodzica/opiekuna: …………….…………… 


