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"Kto czyta książki – żyje podwójnie" 
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I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.  

II. CELE KONKURSU: 

 Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży. 

 Upowszechnianie wiedzy o książce i bibliotece. 

 Promocja książek planowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 - 2025. 

 Rozwijanie zainteresowań i aktywności poznawczej uczniów. 

III.  ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Konkurs adresowany jest indywidualnie do oddziału przedszkolnego oraz uczniów 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.  

2. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie zgodnie z daną kategorią wiekową. 

3. Zdjęcia przesyłamy mailowo na adres biblioteka.jawornik@interia.pl w terminie do 

25 listopada 2021 roku w wiadomości obowiązkowo nazwie podajemy imię  

i nazwisko ucznia. 

4. Kryteria oceny i  zasady uczestnictwa zostają ustalone dla każdej kategorii 

wiekowej. 

IV.  KOMISJA KONKURSOWA.  

1. Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły. 

2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 

 

1. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Portret z książką” obejmujący 

wykonanie zdjęcia podczas czytania ulubionej lektury. 

2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania – na zdjęciu może 

znajdować się samo dziecko sportretowane z książką lub dziecko z rodziną – wtedy 

wymagana jest wypełniona zgoda RODO członków rodziny na wykorzystanie 

wizerunku  (w załączniku). 

3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki  

biblioteka.jawornik@interia.pl, podajemy imię i nazwisko dziecka biorącego udział w 

konkursie.   

4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na 

naszej stronie internetowej.   

5. Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury. 

 Estetyka wykonania. 

 Kreatywność. 
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UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY I-III 

 

1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas I -III „Mój ulubiony bohater literacki” 

obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.  

2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą 

wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację 

nawiązującą do wybranego bohatera literackiego i uwiecznić ją na fotografii. 

3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki 

biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę dziecka biorącego 

udział w konkursie.   

4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na 

naszej stronie internetowej.   

5. Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury. 

 Estetyka wykonania. 

 Kreatywność w przedstawieniu bohatera. 

 

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY IV-VIII 

 

1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII „Literatura jako inspiracja do działań 

twórczych” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury. 

2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą 

wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację 

nawiązującą do wybranego dzieła literackiego i uwiecznić ją na fotografii. 

3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki 

biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę ucznia a biorącego 

udział w konkursie.   

4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na 

naszej stronie internetowej.   

5. Kryteria oceny: 

 Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury. 

 Estetyka wykonania. 

 Kreatywność. 

 

Biblioteka i Samorząd Uczniowski  

Szkoły Podstawowej 

 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku 
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