
REGULAMIN II REJONOWEGO KONKURSU 

„Książka daje moc – terapia poprzez czytanie” 

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro 

organizowanego przez  

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

II edycja 

           Konkurs polega na napisaniu przez dzieci książki autorskiej z przesłaniem terapeutycznym 

nawiązującej do wrażliwości na prawdę i dobro, przy wsparciu i ukierunkowaniu nauczyciela. Konkurs 

angażuje dzieci do pracy twórczej oraz daje możliwość zapoznania się z twórczością ich rówieśników 

z innych szkół. Daje też możliwość oceniania pomysłowości innych, przez co dzieci uzewnętrzniają 

swoje emocje. Poznają również problemy innych dzieci, uczą się empatii, tolerancji i akceptacji inności.  

A. Informacje ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z siedzibą 

przy ulicy Mickiewicza 10. 

2. Adresatami konkursu są uczniowie klas I - III ze szkół podstawowych, zgłoszeni przez nauczyciela. 

3. W konkursie mogą brać udział maksymalnie 5-cio osobowe grupy dzieci. 

4. Książka powinna być opracowana na kartkach formatu A-4. 

5. Książka składa się maksymalnie 10 stron. 

6. Strony książki muszą być ponumerowane. 

7. Ilustracje i okładka wykonana technikami plastycznymi płaskimi z wykorzystaniem, m.in.: farb  

plakatowych, akwarelowych, kredek, mazaków, itp. (wg uznania). 

B. Cele konkursu: 

1. Zapoznanie dzieci z etapami powstawania książki. 

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

3. Dostrzeżenie terapeutycznej wartości książki i jej wspierająca rola w życiu dziecka. 

4. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. 

5. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka. 

6. Umiejętność współpracy z rówieśnikami. 

7. Odczuwanie satysfakcji bycia twórcą. 

C. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs jest dwuetapowy: 

I etap - szkolny (jeżeli w szkole jest więcej grup uczestniczących w konkursie), 

II etap - rejonowy. 



2. Szkoły otrzymują informacje o konkursie do 30.09.2021r. 

3. Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje do 20.12.2021 r. poprzez wypełnienie i odesłanie do 

PODN w Kluczborku deklaracji udziału – załącznik nr 1.  

4. Nauczyciele szkół biorących udział w konkursie opracowują cykl zajęć tworzenia książki autorskiej 

wg schematu: 

 Opracowanie z dziećmi tematu przewodniego. 

 Napisanie przez dzieci książki. 

 Tworzenie ilustracji do książki. 

 Nadanie tytułu głównego książce. 

 Opracowanie formy wizualnej okładki. 

 Wypisanie imion i nazwisk autorów książki (można dołączyć zdjęcie). 

 Składanie książki. 

5. W szkołach, w których zgłoszono więcej grup do konkursu, organizuje się komisje I etapu. Zadaniem 

komisji jest wyłonienie maksymalnie dwóch najciekawszych książek wg zasad określonych 

regulaminem. 

6. Prace w formie książek szkoły przesyłają na adres: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku, 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10, z dopiskiem „Konkurs - Książka daje moc ” 

w terminie do 14.01.2022 r. wraz z załącznikami nr 2a, nr 3. 

7. II etap – rejonowy: 

Do II etapu kwalifikuje się:  

a) dwie najlepsze książki ze szkoły do 200 uczniów, 

b) trzy najlepsze książki ze szkoły powyżej 200 uczniów. 

1) Nauczyciele/opiekunowie Uczestników etapu rejonowego przesyłają książeczki anonimowo. Dane 

dotyczące autorów (imię, nazwisko, szkołę oraz klasę) dołączane są do pracy w zaklejonej kopercie 

w obecności członka komisji nadzorującego przebieg danego etapu konkursu. 

2) PODN w Kluczborku powołuje komisję. Każdy członek komisji dokonuje oceny opracowań wg pięciu 

kryteriów. Każdemu kryterium członek komisji przyznaje punkty od 1 do 10. Pod uwagę brana jest 

łączna suma punktów przyznana przez wszystkich członków komisji.  

Ocenie podlegać będzie:  

 Pomysł – temat przewodni 

 Treść książki nawiązująca do wrażliwości na prawdę i dobro 

 Terapeutyczna wartość prac  

 Adekwatność ilustracji do treści 

 Spójność treści z tytułem książki 

 Estetyka wykonania książki 

3) Komisja po podliczeniu uzyskanych punktów podejmie decyzję co do określenia laureatów 

i finalistów II etapu 

  



D. Dokumentacja: 

1. Regulamin konkursu wraz z załącznikami 

2. Prace uczniów 

3. Pisma przychodzące i wychodzące 

4. Listę zgłoszonych do konkursu dzieci wraz ze zgodami rodziców o udziale dzieci w konkursie 

5. Protokół  

E. Ustalenia końcowe: 

1. Każdy opiekun ucznia zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pracą konkursową zgody 

rodzica/prawnego opiekuna na udział ucznia w konkursie oraz oświadczenia (zał. 2b i zał. 3). Brak 

wymienionych dokumentów uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w konkursie. 

2. Uczestnicy Konkursu przekazują prawa autorskie na organizatora konkursu wyrażają zgodę na 

bezpłatne wykorzystanie przez Organizatorów przygotowanych przez nich prac w celach 

promocyjnych. 

3. Nieprzestrzeganie Regulaminu powoduje dyskwalifikację uczestnika z postępowania konkursowego 

4. Organizatorzy mają prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian po zasięgnięciu opinii 

współorganizatorów. 

5. Wydatki związane z organizacją konkursu pokrywają: 

 Dotacje budżetowe 

 Instytucje wspomagające 

  

Koordynator konkursu 

Alicja Wojtaszczyk 

 doradca metodyczny z bibliotekoznawstwa 

 

Zał. : 

Załącznik nr 1 DEKLARACJA UDZIAŁU 

Załącznik nr 2a ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

Załącznik 3 OŚWIADCZENIE 

  



Załącznik 1 

..............................................                                                                           .......................... 
pieczęć podłużna szkoły                       miejscowość, data 

 

 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA  

NAUCZYCIELI     

46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 

DEKLARACJA UDZIAŁU 

Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie      

 

Szkolna Komisja Konkursowa przy 

 
.......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 

w....................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu 
 

 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            

 

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 

(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła ucznia Nauczyciel/e 

przygotowujący ucznia 

1. 

 

   

2. 

 

   

3.* 

 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

    

 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 
        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami na zawody rejonowe 

……………………………………………………………………… 

Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................           inny niż szkolny                                                                                        

inny niż szkolny 
Deklarację udziału  należy przesłać do 20 grudnia  2021 r. 



Załącznik nr 2a 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

……………………………………………………………………..………………………… 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły …………………………………………………………………………..……………………. 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

 

w ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mojemu 

dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, wynikających z organizacji 

konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   

 

Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 

możliwości udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania 

zgody. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe  



 

załącznik 3 
 

 

………………………………………………………….….                 ……………………………………… 

                                           uczeń        miejscowość, data 

 

 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 

 

 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 

 

       Powiatowy Ośrodek  

Doskonalenia Nauczycieli  

w Kluczborku 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„…………………….” 

opracowana w ramach 

…………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa konkursu 

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. 

Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które 

zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

        

 

 

………………………………………………………….. 

                    podpis ucznia 

 

 

 


