
                                     Gminny Konkurs Czytelniczy 

                                         „Moja ulubiona książka” 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 

 ul. Milenium 76  w Głoskowie 

Adresat: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 

Piaseczno w kategorii wiekowej: klasy I -III 

klasy IV -VI    

Cel konkursu: 

1. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci 

2. Rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej i literackiej 

3. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich zainteresowań czytelniczych w 

    formie konkursowej 

4. Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów 

5. Zachęcanie uczniów do przeczytania zaprezentowanych książek 

 

Zadanie: 

Zadaniem uczniów klas I-III będzie wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu 

lub zeszytu lektur przedstawiającego ulubione książki,  tak aby prezentacja zachęcała 

do ich przeczytania. 

Praca powinna spełniać następujące kryteria: 

- Format  i technika pracy dowolna 

- Praca powinna zawierać tytuł/ -ły zaprezentowanych książek oraz imię i nazwisko 

autora 

 

Zadaniem uczniów klas IV –VI  będzie przedstawienie swojej ulubionej książki w 

formie pracy pisemnej, na przykład recenzji albo przedstawienie własnych 

przemyśleń nad lekturą. Praca ma zawierać uzasadnienie, dlaczego warto ją 

przeczytać. 

 

Zgłoszona praca musi spełniać następujące kryteria: 

a) praca nie może być wcześniej nigdzie publikowana; 

b) zgłaszający musi być jej autorem; 

c) ma prezentować dowolną książkę z zakresu literatury dziecięcej lub 

    młodzieżowej; 

d)forma pracy literackiej dowolna max 2 strony (rozmiar czcionki 12, odstępy 1,5); 

Ocenie podlegać będą :      
- oryginalność pracy zarówno plastycznej jak i literackiej; 

- ciekawe ujęcie tematu; 

- estetyka; 

- dobór słownictwa i poprawność językowa; 

- samodzielność wykonanej pracy;  



- umiejętność uzasadniania;                                              
 

 Nagrody: 

 Nagrodzone zostaną I, II, III miejsce wyłonione w każdej kategorii wiekowej. 

 Termin składania prac: 

 Prace należy dostarczyć do organizatora w terminie do 16 maja 2016 r.   

 Adres szkoły: 

 Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 

 ul. Millenium 76 

 05-503 Głosków 

 dopisek: biblioteka szkolna 

Uwagi końcowe: 

Nadesłane prace nie będą zwracane. 

Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora. 

Z konkursu wyłączone będą prace: niesamodzielne, wcześniej zgłoszone do udziału 

w innych konkursach, wykorzystujące wizerunki z filmów i ilustracji dla dzieci. 

Wyniki: 

Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

 Głoskowie w dniu 25.05.2016r. 

Warunek udziału w konkursie:    

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę zawierającą : 

tytuł pracy, nazwa szkoły, imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa,  imię i nazwisko 

nauczyciela – opiekuna , telefon kontaktowy 

Dodatkowo każda praca powinna zawierać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka zgodnie z załączonym wzorem. 

Wzór oświadczenia: 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam* zgody na udział mojego dziecka……………………….. 

klasa …… w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Moja ulubiona książka” oraz 

publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) i wyników uzyskanych 

przez moje dziecko w w/w konkursie na stronie internetowej Organizatora. 

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

data                                                        podpis rodziców/opiekunów prawnych 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 



Dz.U. 2002 r. Nr 101 po..926, ze zm.) 

* niepotrzebne skreślić   

 


