
REGULAMIN KONKURSU NA  WŁASNORĘCZNIE 

PRZYGOTOWANĄ KSIĄŻECZKĘ  W RAMACH PROJEKTU         

„MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY” 

 

 

Celem konkursu jest: 

  Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzacja ich 

twórczości. 

  Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

  Udział w akcji charytatywnej poprzez zgromadzenie funduszy na rzecz edukacji              

dzieci w Mali. 

Uczestnicy konkursu: 

 Uczniowie klas I-VI 

 Wymagania dotyczące prac konkursowych:  

 Treść książki powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już dzieł literackich 

(fabuła, bohaterowie, akcja powinny być autorskim pomysłem ucznia piszącego 

książkę).  Każdy uczeń może stworzyć dowolną książkę – krótką opowieść 

przygodową, bajkę, opowiadanie, tomik poezji czy też komiks. 

 Książka musi być napisana w języku polskim lub angielskim, wcześniej nigdzie 

niepublikowana i niewystawiana w żadnym innym konkursie. 

 Gabaryt książki dowolny – w formacie A5, A4  lub A3. 

 Książka może być przygotowana dowolną techniką – tekst pisany odręcznie oraz 

odręczne ilustracje, a także tekst, zdjęcia w formie wydruku komputerowego. Tekst 

musi być czytelny, pozbawiony błędów w pisowni.  

  Każda książeczka musi zawierać okładkę z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora 

oraz nazwą klasy, do której uczęszcza. 

 Objętość książeczki to minimum 4 strony (nie może przekraczać 10 stron)  

 



Termin zakończenia konkursu: 

 

Prace należy złożyć najpóźniej  do 16 lutego 2016r. 

 W klasach I-III do wychowawcy lub p. Katarzyny Świerczyńskiej ( s. 106) 

 W klasach IV-VI do nauczyciela języka polskiego lub p. Jacka Gałązki  

 

Ocena prac konkursowych, nagrody: 

 

Oceny prac dokona komisja konkursowa. 

 

 Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę wyżej zapisane wymagania 

wykonania książki, oryginalność pod względem literackim i plastycznym. 

Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsca  oraz wyróżnienia w dwóch grupach 

wiekowych: 

 klasy I-III 

 klasy IV-VI 

Każdy uczeń , który weźmie udział w konkursie otrzyma pochwałę za udział w akcji 

charytatywnej. 

Uczniowie, których prace będą spełniały wszystkie kryteria konkursowe  otrzymają ocenę 

celującą lub bardzo dobrą ( w klasach I-III – 6 punktów) z języka, w którym napisana 

będzie książeczka (polskiego/angielskiego). 

 

Sprzedaż książeczek wykonanych w ramach konkursu rozpocznie się  

 w dniu 18 lutego 2016r. na zebraniu dla rodziców.  

Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na rzecz UNICEF w ramach akcji „MALI 

uczniowie idą do szkoły”. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!  

TO WSPANIAŁA ZABAWA, ALE GŁÓWNIE POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH  

DZIECI Z MALI!!! 

                                                                                                             Organizatorzy: 

Koordynator : Jacek Gałązka 

Katarzyna Świerczyńska 

 

 


