
 
Szkolny Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
– Czytam, więc jestem

1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. 

2. Miejsce i czas trwania konkursu:
Zespół Szkól Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, ul. Źrałków 1, 42-580 Wojkowice

Termin składania prac – 15 kwietnia 2019 r.

Finał konkursu – 17 kwietnia 2019 r.

3. Cele konkursu:
• mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy
•  rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury
•  pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata
•  popularyzacja wartościowej literatury dla młodzieży
•  kształcenie umiejętności argumentowania, pisania wypowiedzi argumentacyjnej
•  dbałość o poprawność językową i kulturę słowa
•  kształcenie kompetencji czytelniczych
•  aktywizowanie uczniów przez udział w konkursach
•  promocja czytelnictwa wśród  młodzieży
•  podkreślanie roli czytania i książki w życiu człowieka 
•  rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych
•  rozwijanie umiejętności plastycznych, wyobraźni i kreatywności

4. Uczestnicy:
- uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - II liceum oraz I – III technikum ZSOiT  
w Wojkowicach

5. Kategorie konkursowe:

I.  praca plastyczna –  plakat, który zainspiruje do czytania książek i przypomni o Światowym Dniu 
Książki. Plakat może zawierać hasło reklamowe.



Plakat powinien być zaprojektowany i wykonany w dowolnej formie (A4, A3, A2), dowolną techniką 
plastyczną. Każdy uczestnik lub każda klasa może złożyć tylko jedną pracę. Z tyłu pracy powinna 
znajdować się metryczka zawierająca: imię i nazwisko autora pracy, klasę i szkołę.

II. praca literacka – recenzja ulubionej książki, która wzruszyła, zachwyciła, rozbawiła, skłoniła 
do refleksji, została na długo w pamięci...

Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie samodzielnej pisemnej recenzji (1-3 stron formatu A4, 
czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5). Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem 
oraz zawierać informację o klasie i szkole.  

Prace plastyczne i literackie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2019 r.  
u p. Bożeny Łabacz lub w bibliotece szkolnej.

6. Kryteria oceny prac:
Prace plastyczne i literackie oceniać będzie komisja konkursowa. 
Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

• samodzielność wykonania
• pomysłowość
• poprawność merytoryczna, kompozycyjna i językowa
• stopień trudności techniki
• staranność wykonania.

7. Jury:
Oceny prac plastycznych i literackich dokona jury powołane przez Organizatora.

8. Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


