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Kolejny sukces biblioteki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Jerzmanowej 
 
 
Portal internetowy „Lustro Biblioteki” ogłosił konkurs czytelniczy „Czytanie - to działa” 
 

Zadanie konkursowe polegało na opisaniu inspiracji promującej czytelnictwo wśród dzieci i 
ich rodziców. Mogły to być akcje już zorganizowane lub zaplanowane. Do konkursu 
przystąpiło 50 bibliotek. Nasza biblioteka szkolna znalazła się w gronie 10 laureatów,  a 
zgłoszona praca dotyczyła organizowanego w naszej szkole Gminnego Konkursu Plastyczno-
Literackiego „Mi s- mój ulubiony bohater literacki”.  

 

Przyznana nagroda to zestaw 4 książek: 

• Wakacje w Waszyngtonie. Historia Abrahama Lincolna – Marcin Sendecki 
• Droga do Nobla. Historia Marii Skłodowskiej-Curie – Ewa Nowak 
• Baba Jaga w Ameryce – Zbigniew Dmitroca 
• Pora na pomidora (w zupie) – Justyna Bednarek. 
•  

Nagrody w konkursie ufundowało Wydawnictwo Egmont – wydawca najpopularniejszej 
serii książek „Czytam sobie”. Lustro Biblioteki objęło serię swoim patronatem. 
 
Już  nie możemy się doczekać przesyłki J  
 
 
	

Misie w szkolnej bibliotece 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia organizujemy Gminny Konkurs 
Plastyczno-Literacki „Miś – ulubiony bohater literacki”. Zadaniem uczestników będzie 
stworzenie portretu misia z ulubionej książki. 

Celem konkursu jest rozbudzanie talentu dzieci, ale również zmotywowanie ich do sięgnięcia 
po książki, których bohaterem jest miś. Mamy nadzieję, że młodszym uczestnikom konkursu 
w wyborze lektury pomogą rodzice. Spodziewamy się, że najpopularniejszy, zwłaszcza wśród 
najmłodszych, będzie Kubuś Puchatek. 

Regulamin konkursu: 

 

25 listopada 2017r. obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
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 Z okazji obchodów tego święta Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,  
biblioteka szkolna przy szkole podstawowej oraz Samorząd Uczniowski 

 organizują 

Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Miś – mój ulubiony bohater literacki ” 

 

Organizator konkursu: 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, pani Mariola Tuz 

- biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej – p. Barbara 
Tuczyńska, Justyna Kaniuczok 

- Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej – p. 
Natalia Pracz 

 

Cele konkursu 

*   prezentowanie możliwości twórczych dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki,  

* powiązanie treści plastycznych z literaturą, 

* propagowanie literatury dla dzieci, 

*   udział w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia, 

 

 

Uczestnicy 
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz 
klas gimnazjalnych z terenu Gminy Jerzmanowa. 

Kategorie wiekowe 

A    przedszkola 

B    klasy I-III szkół podstawowych 

C    klasy IV-VI szkół podstawowych 

D   klasy VII, II i III gimnazjum 

Temat konkursu 

„Miś – mój ulubiony bohater literacki ” – praca plastyczna nawiązująca do misia – bohatera 
literackiego. 
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Technika i format 

*   techniki dowolne, forma płaska. Nie dopuszcza się form przestrzennych.  

*   format  A3, A2 

 
Ocenie podlegać będą: 

- samodzielność 

- kreatywność 

- estetyka pracy 

- nawiązanie do literackiego pierwowzoru. 

Termin dostarczenia prac 

17.11.2017   
 

Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne 

Każda praca musi zawierać opis na załączonej w regulaminie metryczce. Wypełnioną 
czytelnie drukowanymi literami metryczkę należy umieścić w sposób trwały na odwrocie 
pracy. 
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie www.szkola.jerzmanowa.com.pl .  Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach zostaną powiadomieni telefonicznie.  

      Prace należy dostarczyć do placówki:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,  

ul. Głogowska 19, 67- 222 Jerzmanowa 

 (biblioteka szkolna) 

Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach 
eksploatacji. 

Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane ich 
autorom.  

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin 

Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych 
lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 
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b)  odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny 
c)  rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.  

 

 

Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 

Ul. Głogowska 19 

67-222 Jerzmanowa 

 

	


