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Regulamin Gminnego Konkursu 

„Wokół książki” 

1. Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Jeziorsku, Szkoła 

Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie, Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu. 

2. Celem konkursu jest:  

• rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów, 

• zachęcenie uczniów do samodzielnego czytania i czerpania wiedzy z książek, 

• rozwijanie umiejętności plastycznych,  

• rozwijanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy, 

• popularyzacja wśród nauczycieli różnych  przedmiotów metody pracy z lapbookiem, 

• kształcenie nawyku świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu  

i poszanowania praw autorskich. 

3. Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Warta. 

4. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie zagadnień dotyczących książki w formie lapbooka („książka 

na kolanach”). Lapbook powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia.  

5. Lapbook powinien zawierać okładkę z tytułem tematu. Praca może być wykonana różnymi technikami 

(wykorzystanie co najmniej czterech różnych technik plastycznych) z zachowaniem konstrukcji lapbooka. 

Ważnym elementem jest odręczny zapis wszystkich zawartych w niej informacji. 

6. Materiały (podstawa lapbooka): sztywny karton, tektura, co najmniej format A2 (okładka), kolorowe 

kartki, koperty różnej wielkości, klej, nożyczki, dziurkacz, przybory do pisania, rysowania, malowania, 

szablony o różnych kształtach, zakładki, banery lub karteczki z informacjami, ozdoby (wg uznania). 

7. Elementy merytoryczne obowiązkowe w pracy: 

• Różne sposoby i systemy zapisu informacji na przestrzeni wieków: hasła: kipu, karby, hieroglify, 
piktogramy, pismo klinowe, pismo literowe. 

• Różne formy książki na przestrzeni wieków: hasła: zwój, tabliczki gliniane, tabliczki woskowe, kodeks 
– książka rękopiśmienna i drukowana, e-książka. 

• Różne materiały z których powstawały książki: hasła: glina, wosk, papirus, pergamin, papier. 

• Ciekawostki dotyczące książki (można wykorzystać informacje ze strony internetowej Biblioteki 
Pedagogicznej w Sieradzu) 

• Prace mogą zawierać inne informacje ważne i ciekawe z punktu widzenia twórcy. 
8. Praca powinna zostać podpisana danymi: imię i nazwisko, szkoła, klasa. Podpis należy umieścić z tyłu 

pracy. 

9. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana. 

10. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową w składzie: przewodniczący: Agnieszka 

Grzelczyk - wicedyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, członkowie: Marcin Wojtysiak - kierownik 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Warcie, Magdalena Kacprzak - absolwentka Akademii im. Jana Długosza 

w Częstochowie. 

11. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 10 maja 2021r. drogą mailową na adresy: 

marta_98@interia.pl  lub olejnik_monika@wp.pl 

12. Opiekun prawny podpisując kartę zgłoszeniową, wyraża zgodę na udział osoby małoletniej w konkursie.  



13. Uczestnik powinien złożyć swoją pracę w swojej szkole a następnie nauczyciel lub  dyrektor placówki  

w Urzędzie Gminy – wydział oświaty do 21.05.2021r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 

nastąpi 01.06.2021r. w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. 

14. Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:  

• zgodność pracy z tematem, 

• bogactwo treści wg podanego tematu, 

• samodzielność  wykonanej pracy, 

• estetyka pracy, 

• kreatywność i innowacyjność zastosowanych rozwiązań, 

• poprawność stylistyczna i ortograficzna, 

• odręczny zapis treści zawartych w lapbooku. 

15. W punktacji ostatecznej uczeń może uzyskać maksymalnie 45 punktów, na które mogą składać się punkty 

uzyskane za: 

• Ogólne wrażenie artystyczne – od 0 do 10 pkt.  

• Przekaz edukacyjny – od 0 do 10 pkt.  

• Oryginalność pracy konkursowej – od 0 do 10 pkt.  

• Zachowanie konstrukcji lapbooka – od 0 do 10 pkt. 

• Odręczny zapis treści  – od 0 do 5 pkt. 

16. Nagrodzone zostaną trzy prace z największą liczbą punktów. Organizator zastrzega sobie możliwość 

wyboru i nagrodzenia dodatkowych prac. 

17. Informacja o wynikach konkursu, terminie i sposobie wręczenia nagród zostanie zamieszczona na 

stronach internetowych Organizatorów. Laureaci zostaną również poinformowane telefonicznie. 

18. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Pedagogicznej  

w Sieradzu a następnie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Warcie. Zdjęcia prac zostaną 

również zamieszczone na stronach internetowych Organizatorów. 

19. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na stronach internetowych 

Organizatorów. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania nagrody. 

20. Osoby odpowiedzialne:  

Marta Kaźmierczak Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ustkowie 

(email: marta_98@interia.pl) 

Monika Olejnik  Szkoła Podstawowa im. Wł. Reymonta w Jeziorsku 

(email: olejnik_monika@wp.pl) 

21. Linki zawierające informacje w jaki sposób wykonać lapbook: 

• https://www.gigantymocy.pl/wfos/zalacznik-nr1-do-regulaminu—lapbook.pdf 

•  https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 

 

 

 

https://www.gigantymocy.pl/wfos/zalacznik-nr1-do-regulaminu—lapbook.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw


OŚWIADCZENIE: 

• O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE GMINNYM „WOKÓŁ KSIĄŻKI” 

• O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

• O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I JEGO AKCEPTACJĄ 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………………… ucznia …………… klasy 

………………………………………………………………………… w Gminnym Konkursie „Wokół książki” organizowanym 

przez Szkołę Podstawową im. W. Reymonta  w Jeziorsku, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ustkowie 

oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Sieradzu w roku szkolnym 2020/2021 

Jednocześnie: 

• akceptuję regulamin konkursu, 

• wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu tylko do celów 

konkursowych, 

• przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych konkursowych są tylko i wyłącznie 

Organizatorzy konkursu, 

• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konkursie, 

• posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, 

• wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem dziecka powstałych podczas wręczenia 

nagrody w konkursie w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem idei gminnego 

konkursu „Wokół książki”. 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

(data , czytelne podpisy rodziców/opiekunów) 


