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Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczo - Plastycznego 

„Moja ulubiona lektura” – lapbook 

 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie czytelniczo-plastycznym               

„Mój lapbook”. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonanie kolorowego i barwnie 

zdobionego, a także bogatego w treści na podstawie wybranej lektury – lapbooka.  

 

I. CELE KONKURSU 

-  rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów 

- stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień, talentów i 
zainteresowań 

- promowanie osiągnięć uczniów oraz propagowanie innowacyjnych metod nauczania i 
wychowania 

- zachęcenie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek. 

 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Do konkursu zapraszamy uczniów klas VII-VIII SP i III Gim. 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaprojektowanie i samodzielnie wykonanie przez 

ucznia lapbooka „Moja ulubiona lektura”. Obszarem pracy może być zaprezentowanie 

ulubionej tematyki literackiej, kreacji bohaterów, ważnych cytatów itp.  Technika i wybór 

materiałów dowolna. Praca powinna być wykonana z papieru o formacie A2. Dozwolone są 

różne techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka.  

Każda praca konkursowa, na tylnej części powinna być opatrzona metryczką. Metryczka 

powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę. 

III. TERMIN ZGŁASZANIA 

Prace konkursowe złożyć w terminie do 4 grudnia 2018 do biblioteki szkolnej. 



 

IV. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

- samodzielność w wykonaniu pracy 

- innowacyjność i pomysłowość, kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji) 

- estetyka pracy, oraz poprawność stylistyczna i ortograficzna 

- zawartość pod względem merytorycznym. 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Spośród dostarczonych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

Dodatkowo laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody. Dopuszcza się także 
przyznanie wyróżnień, osoby wyróżnione otrzymają dyplomy. Organizator 
jednocześnie zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o innym podziale nagród. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 14 grudnia 2018 roku. 
Uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie ogłoszenia wyników. 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność 
organizatora. 

 Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
wykorzystywanie danych osobowych uczestnika oraz opiekuna zgodnie z przepisami 
ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014r. poz. 
1182 z późn. zm.) 

 

Organizatorzy: Magdalena Dziedzic, Marta Stafiej - Kogut 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


