
  Międzyszkolny Konkurs na Zakładkę do książki  

„Październik – miesiąc dobroci dla zwierząt” 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 47 w Gdańsku 

                     Reformacka 18, 80-808 Gdańsk 

I Cele konkursu 

1. Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. 

2. Pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci. 

3. Kształtowanie poczucia estetyki. 

 

II Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III. 

2. Zadaniem uczestników jest wykonanie dwustronnej zakładki do książki z 

motywem nawiązującym to tematu konkursu:  

„Październik – miesiąc dobroci dla zwierząt” 

3. Do wykonania zakładki mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie 

brudzące i nie niszczące książki. Maksymalne wymiary zakładki to 8 cmx 

20 cm. Kształt pracy dowolny. 

4. Zakładka, oprócz elementów zdobniczych na pierwszej stronie, musi 

zawierać na stronie drugiej hasło zachęcające do czytania, może to być 

krótka rymowanka albo slogan reklamowy. 

5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną, samodzielnie wykonaną pracę. 

6. Każda praca nadesłana na konkurs powinna mieć załączoną metryczkę z 

imieniem, nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły. 

7. Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego dziecka 

(załącznik 1.) oraz listę zbiorczą prac wysłanych ze szkoły (załącznik 2. 

wypełniony komputerowo) 

8. Każda szkoła przeprowadza wewnętrzny konkurs, w ramach którego 

wybiera maksymalnie po 10 prac z każdej kategorii wiekowej. 



9. Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na 

własność organizatora. 

 

10. Termin dostarczenia prac do organizatora (osobiście lub pocztą) upływa 

21. października 2021r. Liczy się data wpływu prac do placówki. 

Szkoła Podstawowa nr 47 

Reformacka 18 

80-808 Gdańsk 

z dopiskiem Konkurs Zakładka do książki 

 

11. Prace uczestników oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów. 

a) ocenie podlegają: 

- oryginalność, 

- pracochłonność 

- pomysłowość, 

- estetyka, 

- samodzielność wykonania. 

 

12.  Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach: 

Kat. I – uczniowie klas I,  

Kat. II – uczniowie klas II,  

Kat. III – uczniowie klas III,  

 Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone upominkiem oraz 

dyplomem.  

 

13. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i 

facebooku szkoły w  Dniu Ustawy o Ochronie Zwierząt. 

 

 


