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XXII ŁÓDZKI FESTIWAL BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

POKOCHAJ CZYTANIE  

Pod hasłem: 

Książki, które urzekają 

REGULAMIN KONKURSU  

Autorze, urzekła mnie Twoja książka 

DLA UCZNIÓW KLAS VII-VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
I. ORGANIZATOR 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – 

odpowiedzialna za zorganizowanie i Łódzkie przeprowadzenie konkursu: Grażyna Bartczak – 

Bednarska przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji (Pedagogicznej Biblioteki 

Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego), Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład której wchodzą 

nauczyciele bibliotekarze  z  następujących  łódzkich  szkół:  SP nr 5, SP nr 12, SP nr 58, SP 

nr 160, SP nr 175, OSM I st. 

 

II. ADRESAT KONKURSU 

 

Uczniowie łódzkich szkół podstawowych klasy VII-VIII 

  

III. CELE KONKURSU 

 

• Rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

• Inspirowanie uczniów do twórczego działania 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dzieci i młodzieży 

• Wdrażanie do dokonywania świadomego wyszukiwania i selekcji informacji  

            z różnych źródeł 

• Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze. 

• Wyeksponowanie roli biblioteki w życiu ucznia, szkoły, środowiska. 

 

IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 

      Komisja Konkursowa będzie oceniać pracę literacką w formie listu do autora książki, 

która zachwyciła czytelnika, i w którym czytelnik dzieli się z autorem swoimi emocjami 

i refleksjami po jej lekturze. 

Inspiracją do napisania pracy może być pozycja z literatury pięknej, komiks, 

wydawnictwo albumowe, informacyjne.  

 

Przedmiotem oceny konkursowej jest list do autora książki, a w szczególności: 

• zgodność z tematem  

• odpowiedni dobór środków wyrazu 
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• komunikatywność 

• poprawność językowa 

• kreatywność 

 

Praca konkursowa powinna: 

 zapisana w programie WORD, czcionką np. Times New Roman 12 pkt., maksymalnie 

na jednej stronie A-4, z interlinią 1,5 punktu 

 w pracy należy używać zwrotu „Autorze/Autorko” zamiast imienia i nazwiska autora 

książki. 

 być dziełem jednego ucznia; 

 spełniać kryteria formalne listu prywatnego; 

 zgodna z tematem; (dopuszcza się użycie cytatów) 

 praca powinna być zapisana w programie WORD i zawierać od 200 do 300 słów; 

 być opatrzona metryczką zawierającą: tytuł, autora, imię i nazwisko uczestnika oraz 

nazwę szkoły; 

Prace do II etapu należy nasyłać pocztą elektroniczną na adres: 

biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl  

 

V. OBOWIĄZUJĄCA (i/lub ZALECANA) LITERATURA 

 

Wybór literatury zależy od uczestnika. 

 

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 

Konkurs jest organizowany w 2 etapach: 

etap I – szkolny 

etap II – ogólnołódzki. 

Eliminacje konkursowe na pierwszym etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa 

powołana przez Dyrektora Szkoły, pracująca pod przewodnictwem nauczyciela-bibliotekarza. 

Komisja przeprowadzi eliminacje w ustalony przez siebie sposób. Szkoła może zgłosić do II 

etapu konkursu maksimum trzech uczniów. 

Eliminacje konkursowe na drugim etapie zostaną przeprowadzone przez Komisję 

Konkursową powołaną przez Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 

• Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną)  

– do 16 grudnia 2022 r. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres email: 

biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl  Prosimy o dopisek: XXII FBS szkoły podstawowe – I -III 

• Eliminacje na I etapie – do 10 lutego 2023 r. 

• Termin zgłoszenia uczniów do II etapu – do 6 marca 2023 r.   

• Eliminacja na II etapie – do 31 marca 2023 r.  

• Ogłoszenie wyników konkursów na stronie ŁCDNiKP – do 12 kwietnia 2023 r. 

• O terminie i miejscu uroczystej Gali XXII Festiwalu Bibliotek Szkolnych laureaci 

zostaną poinformowani odrębnym pismem. 
 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (do wyboru jedną z dwóch – 

Załącznik nr 1) należy przesłać pocztą elektroniczną biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl   

mailto:biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl
mailto:biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl
mailto:biblioteka@lcdnikp.elodz.edu.pl
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UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE należy dołączyć 

wypełniony i podpisany dla każdego uczestnika konkursu Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE 

zgoda pełnoletniego uczestnika / nauczyciela na udział w konkursie (Załącznik nr 26 do 

Polityki Ochrony Danych Osobowych lub OŚWIADCZENIE zgoda rodzica (opiekuna 

prawnego) na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 27 do Polityki Ochrony Danych 

Osobowych) oraz Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE zgoda nauczyciela prowadzącego 

(Załącznik nr 28 do Polityki Ochrony Danych Osobowych). 

 

VIII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH 

 

Eliminacje na I etapie –. macierzysta szkoła uczestnika 

Eliminacje na II etapie – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego 

O ewentualnej zmianie miejsca przeprowadzenia eliminacji konkursowych szkoły zostaną 

powiadomione odrębnym pismem / drogą elektroniczną lub telefonicznie 

 

IX. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 

Wyniki XXII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych zostaną zamieszczona na stronie 

internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego do 

dnia 31 marca 2023 r. Laureaci zostaną zaproszeni na Galę Festiwalu do dnia 05 kwietnia 

2023 r. 

 

X. NAGRODY 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele opiekunowie laureatów 

zostaną uhonorowani dyplomami. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy. 

 

XI. UWAGI KOŃCOWE 
 

Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (do wyboru 

jedna z dwóch) 

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE zgoda pełnoletniego uczestnika / nauczyciela na udział w 

konkursie (Załącznik nr 26 do Polityki Ochrony Danych Osobowych) i/lub OŚWIADCZENIE 

zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka w konkursie (Załącznik nr 27 do 

Polityki Ochrony Danych Osobowych) 

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE zgoda nauczyciela prowadzącego (Załącznik nr 28 do 

Polityki Ochrony Danych Osobowych) 

                   
 
 
 
 
 

(Miejsce na podpis i pieczęć Dyrektora ŁCDNiKP) 
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