
 

 

Regulamin konkursu  

dla uczniów klas IV na lapbook  

pt. „Polska – Moja Ojczyzna” 

 

 

  

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem niniejszego Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. 

Jana Matejki w Bolesławcu, którą reprezentuje pani Jolanta Rzeźwicka – 

nauczycielka języka polskiego.  

2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia Konkursu tj. 8 maja 2022 r. i obowiązuje do czasu jego 

zakończenia, tj. do  15 czerwca 2022 r. 

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV. 

II. Cele Konkursu na lapbook „Polska – Moja Ojczyzna”  

1. Podnoszenie świadomości patriotycznej uczniów. 

2. Rozbudzanie zainteresowania historią naszej Ojczyzny. 

3. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej. 

4. Rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności dziecięcej. 

5. Stworzenie uczniom szans na zaprezentowanie ich autorskich pomysłów. 

III. Zasady udziału w Konkursie „Polska – Moja Ojczyzna”: 

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie wykonania lapbooka 

poświęconego naszej Ojczyźnie.  

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV Szkoły Podstawowej nr 

4 w Bolesławcu. 

3. Projekty konkursowe mogą być realizowane tylko indywidualnie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt – lapbook 

wykonany samodzielnie i niepublikowane nigdzie wcześniej oraz 

nienagradzany w innych konkursach. 

5. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę.  



6. Pracę można wykonać korzystając z różnych technik łączenia elementów 

informacyjnych z plastycznymi. 

7. Lapbook powinien być wykonany w formacie A4 + rozkładówka. 

8. Podpisane prace należy dostarczyć osobiście do Organizatorki konkursu – 

pani Jolanty Rzeźwickiej (sala 210 budynek szkoły przy ul. Bielskiej). 

9. Informacja o autorze pracy powinna być umieszczona na specjalnej 

metryczce (załącznik nr 1) na odwrocie pracy. 

10. Termin dostarczenia prac upływa 10 czerwca 2022 r. 

11. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z 

wyrażeniem zgody na wykorzystanie jej przez Organizatora oraz jej 

prezentację na stronie internetowej szkoły. 

12. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po wyznaczonym terminie 

nie podlegają ocenie. 

13. Organizator nie zwraca prac. 

14. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu podanie wyników 

oceny prac nastąpi dnia 15 czerwca 2022 r. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia 

wyników. 

IV. Nagrody 

1. Laureaci Konkursu otrzymają ocenę celującą z  języka polskiego z rangą 

przewidzianą w PZO z języka polskiego. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania informacji o 

zwycięzcy oraz osobach wyróżnionych na stronie internetowej szkoły, na 

co uczestnicy – przystępując do udziału w niniejszym Konkursie – 

wyrażają zgodę. 

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zwycięskich prac 

na stronie   internetowej szkoły. 

4. Zwycięzcami Konkursu zostaną uczniowie, których praca – lapbook 

zostanie najwyżej oceniony przez jurorów (nauczyciel języka polskiego, 

nauczyciel historii, nauczyciel plastyki).  

5. Jury przyzna 3 równorzędne nagrody. 

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych 

    1. Ilość, czytelność i zrozumiałość przekazanych informacji. 

    2. Oryginalność pracy. 



    3. Zastosowanie różnych sposobów przekazania informacji. 

    4.  Estetyka wykonania lapbooka. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Decyzje Organizatora oraz Jury mają charakter ostateczny i nie 

przysługuje od nich odwołanie. 

2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem 

warunków niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu z uwagi na 

niewielkie zainteresowanie, małą liczbę prac w przypadkach, jak również 

możliwość nieprzyznania nagród z uwagi na niski poziom dostarczonych 

prac.  

                                                                                            

  


