W
związku
z
obchodzonym
w
październiku
Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych
biblioteka szkolna ogłasza:
1. Konkurs plastyczny (organizowany we współpracy
z p. Barbarą Raczkowską – Bobek).



„Biblioteka moich marzeń”
„Ulubiony bohater literacki”

Regulamin konkursu plastycznego:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum i liceum.
2. Informacja o organizowanym konkursie zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej szkoły.
3. Każdy uczestnik przygotowuje pracę plastyczną na wybrany przez siebie temat:
 „Biblioteka moich marzeń”
 „Ulubiony bohater literacki”
4. Technika prac dowolna – do wyboru przez uczestnika konkursu.
5. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A 4 i nie większy niż A 3.
6. Termin dostarczenia prac: do 19 października 2012 r. do biblioteki lub do
p. Barbary Raczkowskiej – Bobek.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 października 2012 r.
8. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni uczniowie, którzy zajmą I, II i III
miejsce.
9. Za udział w konkursie uczniowie otrzymają 5 punktów z zachowania.
Za zwycięstwo w konkursie otrzymają punkty z zachowania (I miejsce – 20
punktów, II miejsce – 15 punktów, III miejsce – 10 punktów) oraz ocenę z plastyki.
10. Informacja o zwycięzcach będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej szkoły i w dodatku do gazetki szkolnej „Informacje Biblioteczne”.

2. Konkurs recytatorski (organizowany we współpracy z p. Anną
Dąbrowską – Czochańską), poświęcony bibliotece, książce i czytaniu.
Regulamin konkursu recytatorskiego:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjum i liceum.
2. Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego
poświęconego bibliotece, książce i czytaniu.
3. Informacja o organizowanym konkursie zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej szkoły.
4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą przez bibliotekę szkolną do
19 października 2012 r. W bibliotece będą też dostępne wiersze poświęcone
tematyce konkursu.
5. O dokładnym terminie konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.

6. Komisja będzie oceniać uczestników według następujących kryteriów:
 pamięciowe opanowanie tekstu
 interpretacja tekstu
 ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu)
7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają po 5 punktów z zachowania. Laureaci
otrzymają oceny z języka polskiego i punkty z zachowania (I miejsce – 20 punktów,
II miejsce - 15 punktów, III miejsce – 10 punktów).
8. Informacja o zwycięzcach zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń, na stronie
internetowej szkoły i w dodatku do gazetki szkolnej „Informacje biblioteczne”.

Zapraszamy do udziału!

