
REGULAMIN 

SZKOLNEGO KONKURSU POD HASŁEM: 

„Henryku Sienkiewiczu - Lapbook  o patronie szkoły” 
 

Organizator:  
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie  

 

Cele konkursu: 
1. Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Patrona Szkoły. 

2. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.  

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

5. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.  

6. Budzenie wrażliwości estetycznej.  

7. Promowanie osiągnięć uczniów.  

 

Uczestnicy konkursu:  
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie podzieleni na 2 kategorie 

wiekowe: I - klasy 1-3, II - klasy 4-5. 

 

Warunki konkursu:  
1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie wykonać i opracować książkę tematyczną w 

formie lapbooka*, którego tematem jest Henryk Sienkiewicz. Praca ma przedstawiać wiadomości, 

ciekawostki z wybranej przez uczestnika książki.  

(*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.)  

 

2. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie 

pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka.  

3. Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2.  

4. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.  

5. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora, 

klasa.  

 

Termin składania prac:  
Prace konkursowe należy złożyć u p. Magdaleny Nadymus lub p. Anny Kardasz do 5 

października 2022 roku.  

 

Ocena prac i nagrody:  
1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora 

Konkursu.  

2. 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.  

3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani 14 października 2022 r.  

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają panie: p. Magdalena Nadymus, p. Anna Kardasz. 

 
       Akceptacja: 
               Wioletta Olejnik  

                     Dyrektor Szkoły 



 

 


