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REGULAMIN

I.

Cele konkursu

•

popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży,

•

rozbudzenie zainteresowania uczniów twórczością Anieli Cholewińskiej Szkolik

•

kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,

•

doskonalenie

umiejętności

wypowiadania

się

na

temat

przeczytanych

książek,
•

propagowania aktywności i kultury czytelniczej,

•

kształtowanie wyobraźni plastycznej,

•

rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

II.

Organizacja konkursu
1. Organizator
Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy.
2. Termin i miejsce
•

Konkurs Plastyczny – rozstrzygnięcie nastąpi 30 kwietnia 2020 r.

•

Konkurs Czytelniczy odbędzie się 7 maja 2020 r. o godz. 10.00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Libuszy.

3. Zgłoszenia
•

Prace plastyczne należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Libuszy do 27 kwietnia 2020 r. Na odwrocie pracy należy napisać
imię i nazwisko ucznia, klasę i nazwę szkoły.

•

Zgłoszenia do Konkursu Czytelniczego, z podaniem nazwy szkoły oraz
imion i nazwisk uczestników oraz nauczyciela przygotowującego uczniów
do konkursu czytelniczego, przyjmowane są do 15 kwietnia 2020 r.:

telefonicznie - tel. 13 4475695 lub 696646669
faksem - tel. 13 4475695
e-mail - biblioteka.zsp.libusza@poczta.onet.pl
4. Warunkiem udziału w konkursach plastycznym i czytelniczym jest
dostarczenie

zgody

na

przetwarzanie

danych

osobowych

i publikowanie wizerunku uczestnika.
5. Komisja Konkursowa
•

Przewodniczącą Komisji

w

Konkursie

Plastycznym

jest nauczyciel

plastyki ZSP w Libuszy mgr Marta Pilch. W skład Komisji wchodzą
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
•

Przewodniczącą Komisji w Konkursie Czytelniczym jest nauczyciel
bibliotekarz ZSP w Libuszy mgr Katarzyna Pabisz.
W skład Komisji wchodzą nauczyciele z poszczególnych szkół sprawujący
opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursie.
Do zadań Komisji należy przede wszystkim nadzór nad prawidłowym
przebiegiem i przestrzeganiem zasad gry.

6. Nagrody
Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu Plastycznego otrzymają



nagrody książkowe.
Laureaci trzech pierwszych miejsc Konkursu Czytelniczego otrzymają



nagrody indywidualne oraz dyplom drużynowy.
Pozostali



uczestnicy

otrzymają

upominki

i

pamiątkowe

dyplomy,

a opiekunowie podziękowania.
7. Wszelkie

informacje

związane

z

konkursem

można

uzyskać

u nauczyciela bibliotekarza ZSP w Libuszy P. Katarzyny Pabisz - numer
tel. 696646669.
III.

Zasady uczestnictwa
1. Uczestnicy konkursu
➢


Konkursu Plastycznego

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I szkoły podstawowej. Każda
praca powinna mieć jednego autora.

➢

Konkursu Czytelniczego

 Konkurs

adresowany

podstawowej.

jest

Szkołę

do

uczniów

reprezentuje

z

klas

zespół

II

-

III

szkoły

składający

się

z dwóch uczniów.
2. Zakres tematyczny
➢ Konkurs Plastyczny:


Tematem Konkursu jest wykonanie portretu Chabra, małego wilczka.



Na odwrocie pracy należy napisać imię bohatera, którego portret
przedstawia.
Pracę można wykonać w dowolnej technice malarskiej w formacie A3.



Prace zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:



• staranność wykonania,
• stopień trudności pracy oraz samodzielność przy jej wykonaniu,
• zgodność pracy z tematem,
• komunikatywność przekazu,
• pomysłowość i kreatywność, oryginalność
➢ Konkurs Czytelniczy:
Uczestnicy konkursu muszą wykazać się znajomością treści książki:



Anieli Cholewińskiej - Szkolik

„Chaber, mały wilczek”

3. Przebieg konkursu
▪

Wręczenie nagród Konkursu Plastycznego.

▪

Przeprowadzenie Konkursu Czytelniczego:
 Drużyny

biorą

udział

w

punktowanych

zadaniach

testowych

i logicznych.
 Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która otrzyma najwięcej punktów.
 W przypadku remisu zwycięzca wyłaniany jest w wyniku dogrywki.
Czekamy na zgłoszenia i życzymy sukcesów w konkursie!
Organizator Katarzyna Pabisz

