
REGULAMIN KONKURSU  

„KALIGRAM” 
1. ORGANIZATOR 

Nauczyciel bibliotekarz: 

mgr Alicja Drążewska 

2. RODZAJ KONKURSU:  czytelniczo – plastyczny 

3. PRZEDMIOT KONKURSU: wykonanie KALIGRAMU. Praca plastyczna polegająca na 
wykaligrafowaniu jednej z bajek lub ulubionej książki, a której wersy tworzyłyby sylwetkę zwierzęcia, 
przedmiotu, osoby, rośliny i miałyby związek z tematem utworu.   

4. CELE KONKURSU: 

• propagowanie literatury dla dzieci i młodzieży, 

• krzewienie kultury pięknego pisania,  

• pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci, 

• kształtowanie poczucia estetyki, staranności i kreatywności, 

• doskonalenie sprawności manualnych, 

• współpraca biblioteki z wychowawcami klas. 

5. UCZESTNICY KONKURSU: konkurs jest przeznaczony dla uczniów kl. IV - VIII Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154. 

6. ZASADY UDZIAŁU   

• warunkiem uczestnictwa jest przesłanie organizatorowi, poprzez Librus lub na pocztę służbową, 

oświadczenia  rodzica / prawnego opiekuna na udział ucznia w konkursie: 

OŚWIADCZENIE 

Imię i nazwisko dziecka………………………………………………, klasa………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego…………………………………………………… 

Oświadczam, że: znam  i akceptuję regulamin wewnątrzszkolnego konkursu pt.  „Kaligram” wyrażam zgodę na 

udział mojego dziecka/podopiecznego w ww. konkursie. 

                                                                                ………………………………………………………… 

                                                                                   data,  czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

• zdjęcie pracy przesyłamy na adres alicja.drazewska@sp154.waw.pl 

• zgoda na udział w konkursie równoznaczna jest z akceptacją regulaminu i zgodą na umieszczenie 

zdjęcia na stronie internetowej szkoły, 

FORMA PRACY KONKURSOWEJ: 

• należy wykonać pracę plastyczną, ilustrującą w formie kaligramu, jedną z bajek lub fragmentu 

ulubionej książki, 

• na dole pracy należy napisać autora i tytuł książki, z której pochodzi fragment kaligramu, 

• praca zgłoszona do konkursu musi zostać wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich,  

• na odwrocie wykonanej pracy piszemy imię i nazwisko oraz klasę, 

• jeden uczestnik może złożyć jedną pracę w konkursie, 

• prace muszą mieć płaską formę (dwuwymiarową), 

• praca musi być wykonana w formacie  A4 (na białym papierze), 

• dopuszczalne techniki: cienkopis, pióro, flamaster (praca nie może być wykonana ołówkiem), 

• praca musi być czarno-biała (nie będą akceptowane prace wykonane np. niebieskim długopisem lub na 

kolorowej kartce). 

7. CZAS TRWANIA KONKURSU 17.12.2020r.  – 28.01.2021r. 

Zdjęcie pracy należy przesłać do dnia 28.01.2021r. na adres alicja.drazewska@sp154.waw.pl 

Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora. Przy ocenie prac komisja będzie brała 

pod uwagę: pomysłowość,  oryginalność i estetykę. Dla laureatów Konkursu organizator przygotował nagrody. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 05.02.2021r., a wyniki ogłoszone w dzienniku librus. 

8. NAGRODY 

Nagrody będą przyznawane w  kategorii wiekowej klasy IV- V i klasy VI- VIII: 

• za zajęcie I miejsca – dyplom i nagroda, 

• za zajecie II i III miejsca – dyplom. 

9. SKŁAD JURY 

• Przewodniczący jury – mgr Małgorzata Rydzewska – nauczyciel języka polskiego, 

• Członkowie jury: 

            - K. P.  - przedstawiciel Rady Rodziców, 

            - Hanna K. - przedstawiciel uczniów. 

Organizator: Alicja Drążewska 
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