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Wiesz, nic nie zastąpi lektury.                                                                                                       

Właściwie czytanie jest środkiem do celu... Różnych celów.  

Wiedzy, rozrywki, zrozumienia.  
 

Justin Richards  Kod Chaosu 

 

Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym: 

LEKTURY NA PLAKAT 

 

I. Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas  I – VIII szkół podstawowych. 

II. Cele konkursu: 

- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań czytelniczych; 

- rozwijanie kreatywności i talentów uczniów; 

- zachęcanie do czytania lektur; 

- rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką plakatu. 

III. Zasady konkursu: 

1. Należy przygotować plakat prezentujący wybraną lekturę obowiązkową.   

2. Praca powinna ukazywać w sposób graficzny i symboliczny główną myśl, motywy, treść lektury.  

Na każdym plakacie powinien widnieć tytuł oraz imię i nazwisko autora lektury, do której odnosi się praca 

oraz co najmniej trzy elementy graficzne nawiązujące do treści lub przesłania tekstu literackiego. 

 

3. Plakat wyłącznie w formacie A3 (297 x 420 mm). Technika dowolna. 

4. Na odwrocie plakat powinien mieć czytelnie zapisane dane autora: imię i nazwisko, szkoła, klasa. 

5. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA zawarta w załączniku. 

IV. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- zgodność z tematem, zamieszczenie na plakacie tytułu i autora lektury; 

- co najmniej trzy elementy graficzne nawiązujące do treści lub przesłania utworu literackiego; 

- poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna i interpunkcyjna; 

- oryginalność, staranność wykonania; 

- symboliczny, twórczy charakter przedstawionej grafiki; 

- walory artystyczne. 



V. Nagrody:  

 Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca – gwarantowane drobne nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają również autorzy prac wyróżnionych. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 

 Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów otrzymają podziękowania. 

VI. Komisja: 

Prace będą ocenione przez komisję składającą się z artysty plastyka, polonistów i bibliotekarzy. 

VII. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest dwuetapowy – na etapie szkolnym komisje szkolne wybierają po trzy prace reprezentujące 

szkołę w danej kategorii wiekowej. Na etapie miejskim wybierani są laureaci konkursu w każdej kategorii. 

2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:  

a) uczniowie klas 1–3 szkoły podstawowej, 

b) uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, 

c) uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej. 

3. Do konkursu należy zgłaszać prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłaszane w innych 

konkursach. 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzy prace w każdej kategorii wiekowej. 

5. Prace należy dostarczyć osobiście do 21 lutego 2022 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 

Pawła II w Mińsku Mazowieckim (ul. Budowlana 2). Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (Załącznik nr 1).  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych autorów w celu wyłonienia 

zwycięzców, przyznania nagród i publikowania w materiałach dotyczących konkursu oraz do nieodpłatnego 

wykorzystania samych prac.  

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych prac. Prace nagrodzone przechodzą  

na własność organizatora i nie będą odsyłane. Pozostałe prace będzie można odebrać osobiście.  

 

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu. 

9. Rozstrzygnięcie nastąpi do 28 lutego 2022r. 

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora. O dokładnym terminie 

oraz zasadach kontaktu powiadomimy telefonicznie lub mailowo. Informacja będzie dostępna również  

na stronie internetowej szkoły. 

 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. 

12. Osoba do kontaktu:  

Joanna Sterna:    joanna.sterna@sp3mm.pl 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

ul. Budowlana 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. (+48) 25 758 95 47 

e-mail: szkola@sp3mm.pl 

mailto:szkola@sp3mm.pl


Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA  

Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Plastycznego LEKTURY NA PLAKAT 

Nazwisko i imię uczestnika   

Klasa, wiek ucznia   

Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna 

  

Nazwa i adres szkoły   

Telefon do kontaktu   

  

……………………………………………………………… 
                                                                                                                                          (pieczątka szkoły) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA 

Jako rodzic / opiekun prawny wyrażam zgodę na: 

1.  przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia i nazwiska przez organizatora 

konkursu, 
2. publikację wyników mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku 

Mazowieckim, rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej, mediach 

społecznościowych i w mediach lokalnych w przypadku otrzymania wyróżnienia lub głównej 

nagrody. 

Jednocześnie oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę dobrowolnie i w sposób świadomy,  

zaś administrator danych przed wyrażeniem niniejszej zgody przekazał mi informacje, o których mowa  

w art. 13 i RODO, w tym informację o możliwości cofnięcia wyrażonej zgody. 
 

……………….......….                                                                       …… ………………….................…………...........…...……....... 
            (data)                                                                                         (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim, zwany 

dalej Administratorem; 

2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Międzyszkolnego Konkursu Literacko-

Plastycznego; 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, do państwa trzeciego oraz nie będą podlegać 

profilowaniu; 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

……………….......….                                                           ………………….................…………...........…...……....... 
     (data)                                                                                                         (czytelny podpis rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika) 

 

 


