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KONKURS LITERACKO - PLASTYCZNY 

Lubisz czytać? Uważasz, że bohaterowie lektur szkolnych to wartościowe 

postacie, przeżywające niezwykłe przygody? A może chciałbyś mieć wpływ na ich 

losy? Wyraź swoje zdanie. Przystąp do konkursu literacko – plastycznego             

pod tytułem „Lektury nie są nudne” ☺ 

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich, który obchodzimy corocznie 23 kwietnia. 

 

Uczniowie klas I – III 

Wykonaj pracę plastyczną stanowiącą ilustrację do dowolnej, wybranej przez Ciebie 

lektury szkolnej dla klas I – III. W pracy umieść tytuł lektury. 

 

Uczniowie klas IV – VI 

Napisz list, w którym opowiesz koleżance lub koledze o najciekawszej – Twoim zdaniem 

– lekturze szkolnej z zakresu lektur dla klas IV-VI. Zwróć uwagę na przesłanie utworu. 

Przekonaj adresata, dlaczego warto przeczytać tę książkę. Pamiętaj o wszystkich 

elementach listu. 

 

Uczniowie klas VII – VIII 

Napisz opowiadanie twórcze, stanowiące kontynuację przygód bohaterów wybranej 

lektury szkolnej. Zaprezentuj bohatera jako interesującą postać, która doświadczyła 

ciekawych i wartościowych przeżyć. Wybrana książka powinna dotyczyć zakresu lektur 

dla klas VII-VIII. Pamiętaj o wszystkich elementach opowiadania. 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO „LEKTURY NIE SĄ NUDNE” 

I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu literacko – plastycznego „Lektury nie są nudne” jest Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach. 

2. Konkurs rozpoczyna się 23 kwietnia 2021 i trwa do 15 maja 2021 r. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza 

termin określony w pkt. 2. 
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II. UCZESTNICY 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.  

2. Nadesłana recenzja musi mieć charakter autorski. 

III. CELE KONKURSU 

• popularyzacja lektur szkolnych 

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

• promocja czytelnictwa 

• pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności 

• kształtowanie umiejętności argumentowania i wyrażania refleksji 

• dostrzeganie pozytywnych wzorców osobowych na przykładzie postaw 

bohaterów literackich 

• kształcenie umiejętności redagowania wypowiedzi pisemnych na określony 

temat. 

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana plastyczna (klasy I-III)       

lub samodzielnie napisana praca literacka (klasy IV-VIII) przez jednego autora. 

2. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce formatu A3 techniką dowolną. 

3. Praca literacka (list) uczniów klas IV – VI powinna mieć minimum 150 słów, 

czcionka Times New Roman, rozmiar14, odstępy 1,5, zapisana w plikach doc, 

docx, odt. 

4. Praca literacka (opowiadanie) uczniów klas VII - VIII powinna mieć minimum       

1 stronę A4, czcionka Times New Roman, rozmiar14, odstępy 1,5, zapisana            

w plikach doc, docx, odt 

5. Prace plastyczne należy dostarczyć do wychowawców klas, którzy przekażą          

je organizatorowi. 

6. Prace literackie należy przesyłać do 15 maja 2021 r. na adres mailowy 

konkursliteracki@sp2.sierakowice.pl  

7. Zarówno list, opowiadanie, jak i praca plastyczna mają dotyczyć jednej dowolnej 

lektury szkolnej. 

mailto:konkursliteracki@sp2.sierakowice.pl
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8. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem oraz zawierać informację    

o klasie. 

9. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez           

jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych                      

z przekazaniem na rzecz organizatora praw autorskich do przysłanego tekstu,      

co oznacza zgodę na jego publikację na stronach internetowych. 

Przysyłając/dostarczając pracę, uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza,      

że nadesłana/dostarczona praca jest jej/jego autorstwa. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, 

niespełniających kryteriów formalnych oraz wyżej wymienionych wymogów. 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

Do kryteriów oceny prac konkursowych należą: 

a) zgodność pracy z tematem oraz poprawność rzeczowa 

b) w przypadku prac literackich - zgodność z zasadami redagowania listu, 

opowiadania,  kompozycja, poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, 

       c)  oryginalność, 

       d)  kreatywność, 

       e)  walory artystyczne i estetyczne prac. 

VII. WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC 

1. Oceny wszystkich zgłoszonych do konkursu prac literackich i plastycznych 

dokona jury składająca się z osób zaproszonych przez Organizatora. 

2. Werdykt jury zostanie zapisany w formie protokołu z posiedzenia 

konkursowego oraz ogłoszony na stronie internetowej szkoły. 

3. Dla zwycięzców przewidziano nagrody w kategoriach: 

- konkurs plastyczny (klasy I-III) 

- konkurs literacki (klasy IV-VI) 

- konkurs literacki (klasy VII-VIII). 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 1 czerwca 2021 roku. Lista 

nagrodzonych zostanie również opublikowana na stronach internetowych. 

 


