
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

“PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA” 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego. 

Cele konkursu: 

 1. Zachęcenie uczniów do czerpania wiedzy z różnych źródeł informacji. 

 2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.  

3. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.  

3. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.  

4. Budzenie wrażliwości estetycznej.  

5. Promowanie osiągnięć uczniów. 

Uczestnicy konkursu:  

Uczniowie klas V – VI  

Warunki konkursu:  

1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać  lapbooka, którego tematem 

jest jeden z wymienionych podróżników : HENRYK ARCTOWSKI, MAREK KAMIŃSKI, ALEKSANDER 

DOBA, TONY HALIK, PAWEŁ EDMUND STRZELECKI, KAZIMIERZ NOWAK, JACEK PAŁKIEWICZ. 

2. Lapbook w formacie A3 powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia. Zawierać powienien :  

• mapę z ręcznie zaznaczoną wyprawą,  

• dokonania, odkrycia, wyprawy podróżnika, ciekawostki itp.. 

Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić 

wiadomości na wybrany temat. Taka teczka pełni funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, 

opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, 

książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. 

Wskazówki do wykonania lapbooka znaleźć można: 

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego 

3. Praca powinna być wykonana  z zachowaniem konstrukcji lapbooka. 

3. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie : imię i nazwisko autora pracy oraz klasa.  

5. Do pracy powinna być również dołączona zgoda rodzica/opiekuna na udział ucznia w konkursie i 

przetwarzanie danych w celach konkursowych (załącznik nr 1). 

https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/02/28/lapbook-dla-kazdego


6. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.  

7. Prace konkursowe należy złożyć w świetlicy szkolnej do 26 kwietnia 2021 roku. W razie zmian w 

pracy szkoły spowodowanych pandemią uczestnicy zostaną poinformowani o innej formie 

przekazania prac. 

8. Ocena prac i nagrody:  

- prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora Konkursu.  

- podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, 

oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, 

ortograficzną , interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.  

9. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

10. W przypadku małej ilości zgłoszeń jury może podjąć decyzję o odwołaniu konkursu. 

11. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w maju 2021 r. 

12. Organizatorzy konkursu : Magdalena Krzyżaniak - Świątek, Paulina Dupel. 

Przykładowe lapbooki 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka  

w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Kilińskiego w 

Trzemesznie 

konkursie „Podróż dookoła świata” 

 

 

1.Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  
............................................................................................     

                                                                                                                              (imię inazwisko)    
w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie konkursie 
„Podróż dookoła świata”. 

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka  

oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy) w celach 



wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą   z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie 

danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).  

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, 

prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych 

formach utrwaleń.  

 

 

 

Data                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka 

 

………………………..                                    ……….…………..……………………………………… 

 

 


