
REGULAMIN KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO  

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA JANA SIUZDAKA 

W WOŁKOWYI  

NA KOMIKS  

PT. “NIEZWYKŁA PRZYGODA ULUBIONEGO BOHATERA LITERACKIEGO” 

 

1. Organizator konkursu: Świetlica szkolna- Anna Wójtowicz. 

2. Cele konkursu: 

 Rozwijanie talentów literackich i artystycznych. 

 Zachęcanie uczniów do czytania lektur i innych książek. 

 Promowanie kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego. 

3. Uczestnicy konkursu: 

 I kategoria – uczniowie klas I-III. 

 II kategoria – uczniowie klas IV-VI. 

 III kategoria – uczniowie klas VII-VIII. 

4. Zasady konkursu: 

 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie komiksu przedstawiającego jedną niezwykłą 

przygodę ulubionego bohatera z lektury lub innej książki.  

 Komiks może być czarno-biały lub kolorowy, wykonany dowolną techniką, (np.kredki, 

flamastry, farby, ołówek, pióro). 

 Praca musi być jednostronna, wykonana na papierze o formacie A4. 

 Autor komiksu powinien nadać mu tytuł i umieścić go na górze kartki. 

 Praca powinna być komiksem i zawierać: 

 historię obrazkową, 

 wypowiedzi bohaterów w “dymkach”, 

 wypowiedzi narratora poza “dymkami”, 

 własną fabułę nawiązującą do treści lektury lub innej książki. 

 Komiks powinien być wykonany samodzielnie. 

 Tekst komiksu powinien być bezbłędny i czytelny. 

 Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. 



 Wykonane prace należy zeskanować, bądź wykonać zdjęcie bardzo dobrej jakości i wysłać 

na adres e-mail:wojtowicz.anna.spw@gmail.com 

5. Czas trwania konkursu: 

 Termin wysyłania prac trwa do 05.05.2020 r. 

 Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 12.05.2020 r. 

6. Ocena i nagrody: 

 Nadesłane prace konkursowe będzie oceniać Komisja powołana przez organizatora 

konkursu. 

 Komiks musi spełniać wszystkie zasady konkursu. 

 Prace będą oceniane pod względem: 

 oryginalności, kreatywności i estetyki wykonania, 

 zgodności komiksu z treścią utworu, 

 znajomości zasad tworzenia komiksu. 

 Komisja przyznaje nagrody za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia: 

 Uczniowie zajmujący pierwsze trzy miejsca: nagroda rzeczowa,  ocena z języka 

polskiego i plastyki oraz punkty dodatnie z zachowania. 

 Wyróżnienia: dyplom  oraz punkty dodatnie z zachowania. 

 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12.05.2020 r. na stronie internetowej 

szkoły(zswolkowyja.pl). 

 Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w ustalonym terminie, o którym poinformujemy 

na stronie internetowej szkoły. 

7. Postanowienia końcowe: 

 Nagrodzone komiksy zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

 Proszę o zachowanie oryginałów prac, ponieważ przewidziana jest wystawa komiksów 

w szkole. 

 


