
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

LITERACKO – PLASTYCZNEGO 

„NIEPOCZYTALNI PROPONUJĄ”  

I. CELE KONKURSU 

- zachęcenie młodzieży do czytania i czerpania wiedzy z książek; 

- 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. 

II. UCZESTNICY KONKURSU 

Zapraszamy uczniów klas 7 – 8 oraz III gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie 

plastyczno – literackim „Niepoczytalni proponują”. Przedmiotem konkursu jest samodzielne 

wykonanie kolorowego i barwnie zdobionego, a także bogatego w treści na podstawie 

wybranej książki lub serii książek – lapooka. 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. Każda praca powinna być opatrzona metryczką i zawierać: imię i nazwisko 

ucznia, klasę. 

III.TERMIN ZGŁASZANIA PRAC 

Prace konkursowe należy złożyć u p. Beaty Szafraniak lub p. Ewy Jakubiak do 31.05.19r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO 

 „OKŁADKA MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI” 

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już 

publikacji, stwórz własną wizję, Twoją interpretację treści. Czekamy więc na niebanalne  

i intrygujące prace.  

I. Cel konkursu: zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek, rozwijanie 

wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci i 

młodzieży. 

II.  Zasady uczestnictwa:  

1. Adresaci konkursu  

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VI. Konkurs obejmuje dwie kategorie 

wiekowe: I kategoria – uczniowie klas I - III szkół podstawowych,  II kategoria – uczniowie 

klas IV –VI szkół podstawowych.  

2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie przez uczestnika jednej 

pracy. Projekt musi odbiegać od wyglądu okładek wydanych publikacji oraz zawartych w 

nich ilustracji.  

3. Organizator nie przyjmuje prac zbiorowych.  

4. Prace powinny być wyraźnie opisane i zawierać: imię i nazwisko uczestnika oraz 

klasę.  

III. Zadanie konkursowe  

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu frontowej strony okładki ulubionej 

książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną 

wizję obwoluty. 

 IV. Forma pracy  

1. format pracy – A3  

2. technika dowolna  

3. projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – 

oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.  

V Termin dostarczania prac  

1.Prace należy dostarczyć do p. Beaty Szafraniak, p. E. Jakubiak lub p. K. Mazurek do 

dnia 29.04. 2019 r.  

VI Kryteria oceny prac konkursowych  

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: sposób ujęcia 

tematu, oryginalność okładki walory artystyczne kompozycja warsztat pracy interpretacja 

własna. 


