
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA WYKONANIE PLAKATU PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO 

 

 

Organizator konkursu: 

Biblioteka szkolna wraz z nauczycielem – Anną Malec 

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci 

Zamojszczyzny w Zamościu 

 

Cele konkursu:  

Cel główny: promowanie czytelnictwa wśród młodzieży 

Cele szczegółowe:  

1. uwrażliwienie na potrzebę czytania książek 

2. rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży 

3. popularyzacja wśród młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka 

wypowiedzi 

4. zainteresowanie uczniów książką 

5. zwrócenie uwagi na wartość jaką jest słowo 

6. zachęcenie uczniów do częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej 

 

Przedmiot konkursu: 

Uczniowie biorący udział w konkursie mają za zadanie wykonać plakat (pracę plastyczną – 

wraz z hasłem), który dotyczy zagadnień związanych z popularyzacją czytelnictwa. 

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej (rysunek, 

malarstwo, wyklejana, itp.) Prace należy wykonać w formacie A3. 

 

Uczestnicy konkursu: 

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń ZSP Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w 

Zamościu. 

 

Zasady udziału w konkursie: 

1. udział w konkursie jest dobrowolny 

2. praca powinna posiadać jednego autora 

3. każdy uczeń może zgłosić maksymalnie 3 prace 



4. praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu 

5. prace powinny posiadać na odwrocie dane autora: imię, nazwisko, a także klasę do 

której uczęszcza uczeń 

6. prace należy dostarczyć do dnia 20.04.2017 do Pani Anny Malec lub do biblioteki 

szkolnej 

7. po zakończeniu konkursu prace zostaną umieszczone na gazetce ściennej – 

organizator uzyskuje pewne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac 

 

Kryteria oceny: 

Prace nie spełniające kryteriów zamieszczonych w niniejszym Regulaminie nie zostaną 

dopuszczone do konkursu. 

Prace będzie oceniało powołane Jury – najlepszym pracom zostaną przyznane nagrody i 

wyróżnienia. 

Podczas oceny pracy będą brane następujące elementy: 

 estetyka wykonania 

 dbałość o szczegóły 

 dobór materiału 

 jakość wykonanych prac 

 kompozycja 

 zgodność z tematem konkursu 

 

Nagrody dla laureatów: 

Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca dostaną nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy 

dostaną drobne upominki. Wszystkie osoby biorące udział w konkursie dostaną 20 punktów z 

zachowania. 


