
 
 
 
 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji 
 we współpracy  

z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Miasta Opola 
 ogłasza konkurs 

 

ROBOT ODPADEK RATUJE ZIEMIĘ, SEGREGUJĄC ŚMIECI 
 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań 
 przyrodniczych i informatycznych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

 
  

Taki był początek… 

Niepozorny, ale bardzo mądry robot Odpadek, przemierzając Układ Słoneczny, zderzył się z kosmicznymi 

śmieciami. Nie były one wielkie, ale było ich bardzo dużo. Postanowił sprawdzić, skąd się wzięły. Przeprowadził małe 

dochodzenie i okazało się, że odpady pochodzą z planety Ziemia, a jej mieszkańcy nie radzą sobie z ich nadmiarem. 

Robot Odpadek zdecydował, że nauczy ich selektywnej zbiórki oraz recyklingu surowców wtórnych. 

 

Regulamin konkursu przyrodniczo – informatycznego „Robot Odpadek ratuje Ziemię, segregując śmieci” 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie przedszkoli i szkół podstawowych miasta Opola. 

2. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

- przedszkola (5- i 6-latki), 

- klasy 1-3, 

- klasy 4-8. 

 

3. Zadania dla uczestników konkursu: 

 

a) wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest prawidłowa segregacja śmieci z udziałem Robota 

Odpadka, wymyślonego i zaprojektowanego przez uczestników konkursu. 

 

Wymagania: 

• Przedszkola 

- format pracy A-4, 

- technika dowolna (ołówek, kredki, mazaki, farby, wydzieranki, techniki mieszane). 

 

• Szkoły podstawowe (klasy 1-3) 

- format pracy A-3, 

- technika dowolna (ołówek, kredki, mazaki, farby, wydzieranki, techniki mieszane). 

 

 

 

 



 
 
 
 

b) zaprojektowanie przez uczniów gry planszowej lub komiksu z opisem (fabułą), której bohaterem jest Robot 

Odpadek segregujący śmieci. 

• Szkoły podstawowe (klasy 4-8) 

Wymagania dla gry: 

➢ powinna zawierać elementy kodowania (np. strzałki z kierunkami, liczby)  pozwalające na 

poruszanie się po planszy, 

➢ może zawierać zagadki, pytania, rebusy, np. w formie dodatkowych kart pracy, nawiązujące do 

tematyki konkursu, 

➢ format projektu nie powinien być większy niż kartka A-3, 

➢ gra może zawierać elementy przestrzenne, ale nie wyższe niż 25 cm, 

➢ projekt musi być wykonany indywidualnie z poszanowaniem praw autorskich. 

 

Wymagania dla komiksu: 

➢ tematem pracy są przygody Robota Odpadka segregującego śmieci, 

➢ komiks powinien składać  się z 4 do maksymalnie 12 obrazków z napisami w chmurkach, 

➢ technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, 

➢ komiks musi być wykonany indywidualnie z poszanowaniem praw autorskich. 

 

4. Konkurs ma charakter dwuetapowy. 

Etap pierwszy – wewnętrzny (przedszkole, szkoła): 

• ogłoszenie konkursu, 

• wyłonienie zwycięzców, 

• wręczenie dyplomów (załącznik nr 1). 

Każda placówka przekazuje do drugiego etapu 3 zwycięskie prace z danej kategorii wiekowej, w terminie 

do 26  kwietnia 2021r. na adres: 

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, ul. Powstańców Śląskich 19, 45-086 Opole 

Na odwrocie pracy konkursowej należy przykleić metryczkę z uzupełnionymi danymi (załącznik nr 2) oraz dołączyć 

uzupełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).  

Etap drugi – zewnętrzny 

• Komisja Konkursowa kwalifikuje prace do konkursu (prace nadesłane po terminie lub niespełniające 

warunków formalnych nie będą oceniane). Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. 

• Lista osób nagrodzonych zostanie zamieszczona na stronie www.mcwe.opole.pl w dniu 7 maja 

2021r. 

• Zwycięzcy oraz osoby wyróżnione otrzymają atrakcyjne nagrody w formie  akcesoriów 

elektronicznych i edukacyjnych.  

• O wynikach konkursu i wręczeniu nagród szkoły i przedszkola zostaną powiadomione telefonicznie 

lub e-mailowo. 

• Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

• Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 


