
Regulamin konkursu plastyczno - polonistycznego na komiks dla uczniów
klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Liszki

Komiks –moja lektura
„Moja fantastyczna lektura – edycja 2022”

§ 1 Organizator konkursu: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Morawicy 
§ 2 Temat konkursu: 
Komiks dotyczący wybranej lektury obowiązkowej (IV-VI i VII- VIII),  w której występują
elementy fantastyczne. 
§ 3 Cel konkursu: 
1. Popularyzacja wiedzy i pobudzanie twórczej aktywności wśród dzieci. 
2. Utrwalenie wiedzy o lekturach szkolnych i ich popularyzacja w formie komiksu. 
3.  Nauka  poprzez  zabawę.  Wykorzystanie  wyobraźni  i  oryginalnych  pomysłów  małych
twórców. 

4. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

§ 4 Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie 
Uczestnikami  konkursu  plastycznego  mogą  być  uczniowie  klas  IV-VIII  ze  szkół
podstawowych Gminy Liszki.
§ 5 Ramy czasowe trwania konkursu 
Czas nadsyłania prac: do 03.06.2022r 
Do dnia  10 czerwca 2022 roku organizatorzy  konkursu wybiorą  najlepsze  prace,  spośród
których Komisja Konkursowa wybierze laureatów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
połączone  z  wręczeniem  nagród  i  dyplomów  odbędzie  się  w Szkole  Podstawowej
w Morawicy.
§ 6 Zakres tematyczny konkursu 
Uczniowie  przygotowują  indywidualną  pracę  plastyczną  w postaci  komiksu stanowiącego
kompletną  historię  (np.  wydarzenie,  przygoda  bohatera),  na  podstawie  wybranej  lektury
obowiązkowej.  Ważne  jest,  by  podkreślić  w  niej  elementy  fantastyczne  występujące  w
wybranym tekście. 
§ 7 Zasady przeprowadzania konkursu 
1. Praca musi być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu. 
2. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka.

 prace  powinny  być  kolorowe  i  wykonane  w  formie  książeczek  (broszurowej
z okładką i tytułem komiksu). 



3. Format pracy:  A4 lub B1 (minimum 3, maksymalnie 5 stron) i  zawierać minimum 12
obrazków z tekstem. 

4. Kryteria oceniania:
Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność prac oraz strona

merytoryczna  komiksu (przedstawiona w jasny,  zrozumiały  sposób,  ciekawa,  zgodna
z fabułą książki; a także poprawność językowa i ortograficzna). Mile widziane będzie
kreatywne podejście do tematu, podobnie jak humorystyczne akcenty. 
5.  Praca  powinna  być  komiksem,  a  więc  wyrażoną  za  pomocą  środków  graficznych
opowieścią z własną fabułą nawiązującą do tematu przewodniego konkursu. Obrazki powinny
być zaopatrzone wypowiedzi postaci (w dymkach) i w tekst narratora (z boku).
6. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
7. Do każdej pracy należy wypełnić załączoną metryczkę (zał. 2 Regulaminu), która powinna
zawierać: tytuł oraz autora, imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę i adres szkoły, telefon, e-
mail, imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela i dołączyć do pracy. 
8. Należy dołączyć również formularz zgłoszeniowy (zał. 1 Regulaminu) wraz ze zgodą na
przetwarzanie danych osobowych autora pracy.
9.  Prace  powinny  być  dostarczone  do  3  czerwca  2022  r.  na  adres:  Zespół  Szkolno  –
Przedszkolny w Morawicy, 
32-084 Morawica 388.
10. Do dnia 10 czerwca 2019 r. Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów dokona
oceny prac. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Oceniane będą walory artystyczne,
pomysłowość  i  oryginalność  prac  oraz  strona  merytoryczna  komiksu  (ciekawa,  zgodna
z lekturą  fabuła,  przedstawiona  w  jasny,  zrozumiały  sposób;  poprawność  językowa
i ortograficzna). 
11. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. 
12.  Ogłoszenie  wyników  nastąpi  poprzez  opublikowanie  listy  nagrodzonych  na  stronie
internetowej: https://spmorawica.szkolna.net/
13.  Uroczyste  ogłoszenie  wyników  konkursu  połączone  z  wystawą  prac  i wręczeniem
nagród i dyplomów odbędzie się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Morawicy (o terminie
poinformujemy mailowo).

§ 8 Zasady nagradzania: 
1. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach
wiekowych IV – VI i VII-VIII. 
2. Każdy z laureatów konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 

§ 9 Postanowienia końcowe: 
1.  Laureaci  zostaną  zaproszeni  wraz  z  nauczycielami  na  Uroczyste  ogłoszenie  wyników
konkursu połączone z wystawą prac i wręczeniem nagród i dyplomów, które odbędzie się
w ZSP Morawica.
2. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji
Galerii.  Nie przewidujemy zwrotów prac,  również  tych,  które nie  zakwalifikowały  się  do
wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji
nadesłanych prac. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 



Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastyczny-polonistycznego na komiks dla uczniów
klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Liszki

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

DO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Komiks –moja lektura”

AUTOR 
imię i nazwisko, klasa: 

IMIĘ I NAZWISKO 
rodzica lub opiekuna prawnego: 
 
 
NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

IMIĘ I NAZWISKO 
nauczyciela – opiekuna pracy: 
DATA I PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO:

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na
przetwarzanie  oraz  przechowywanie  danych  osobowych  przez  Organizatora  (zgodnie
z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 Nr 133, poz.
883  z  późn.  zmianami)  i  wykorzystanie  wizerunku  dziecka  w  celach  związanych  z
konkursem,  w tym na  podanie  informacji  o uzyskaniu  nagrody lub  wyróżnienia,  wraz  ze
wskazaniem  imienia  i  nazwiska  Dziecka,  do  publicznej  wiadomości  oraz  na  nieodpłatne
wykorzystanie  jego  pracy  przez  Organizatora  Konkursu  w  celach  informacyjnych  i
promocyjnych. 

Oświadczam także, że w imieniu reprezentowanego przeze mnie Dziecka upoważniam
Organizatora  do  wykorzystania  pracy  konkursowej  złożonej  w  konkursie  plastycznym
„Komiks –moja lektura” we wszelkich formach i zakresach eksploatacji, w szczególności do
ekspozycji pracy w budynku Szkoły Podstawowej w Morawicy oraz publikowania pracy i jej
kopii/fotografii w inny sposób. 

Oświadczam równocześnie, że praca wykonana została samodzielnie, bez udziału osób
trzecich,  a  także,  że  Dziecku  przysługują  prawa  majątkowe  i  osobiste  do  przekazanej
Organizatorowi pracy. 

……………………………………………………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastyczno-polonistycznego na komiks dla uczniów
klas IV – VIII szkół podstawowych Gminy Liszki

METRYCZKA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA:

KLASA:

NAZWA I ADRES SZKOŁY: 

TYTUŁ KOMIKSU:

TYTUŁ I AUTOR UTWORU


