
1 
 

 
Regulamin  

II Powiatowego Konkursu Artystycznego 
 „Mój lekturowy przebój” 

 
 
 
 

 
I.  Organizator 

 
II Powiatowy Konkurs Artystyczny „Mój lekturowy przebój” organizowany jest przez 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, 
przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
II.  Idea konkursu 

 
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do młodzieży 

szkół ponadpodstawowych w celu pogłębiania znajomości utworów literackich objętych kanonem 
lektur (tzn. obowiązkowych i uzupełniających) oraz w celu doskonalenia umiejętności tworzenia 
wypowiedzi pisemnych z tymi lekturami związanych. 
 
 
III.  Cele szczegółowe: 
 

1) kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze, szczególnie w jej wymiarze 
symbolicznym i aksjologicznym; 

2) rozwijanie pasji lekturowych oraz zainteresowań związanych z kulturą, literaturą i sztuką;  
3) pogłębianie zdolności analizy i interpretacji utworów literackich, jak również innych tekstów 

kultury; 
4) upowszechnienie kultury języka polskiego; 
5) kształcenie nawyków porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania; 
6) doskonalenie umiejętności artystycznych i językowych młodzieży w zakresie literatury, 

plastyki, fotografii, multimediów; 
7) promowanie uczniów uzdolnionych. 

 
 
IV.  Przebieg konkursu 
 

1) Adresatem konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzież szkół 
ponadpodstawowych. 

 
2) Konkurs przebiegać będzie jednoetapowo w dwóch kategoriach. 

 
Kategoria literacka – na pracę inspirowaną wybranym dziełem literackim wchodzącym w skład 
kanonu lektur szkolnych (obowiązkowych i uzupełniających z zakresu szkoły podstawowej 
oraz poziomu ponadpodstawowego) przygotowaną na jeden z następujących tematów: 



 

1. Lektura? Warto! Stwórz utwór poetycki lub prozatorski inspirowany wybraną lekturą.  
2. Lektura! Tylko po co? Napisz artykuł prasowy (np. felieton, esej, reportaż) 
inspirowany wybraną lekturą. 
3. Lektura – ale jaka? Napisz recenzję wybranej lektury. 

 
Kategoria artystyczna – na pracę artystyczną inspirowaną wybraną lekturą i zrealizowaną 
w wybranej przez ucznia formie (format dowolny): 

 
a. praca plastyczna w dowolnej technice, nawiązująca do tematu konkursu, 
b. fotografia (wywołane zdjęcie lub cykl zdjęć) inspirowana wybranym dziełem literackim, 
c. plakat lub prezentacja multimedialna (przygotowana w ogólnodostępnym formacie) 

popularyzujące lekturowy przebój, 
d. ilustracja lub cykl ilustracji nawiązujący do wybranej lektury lub jej fragmentu 

(plastyczna interpretacja wskazanej sceny lub scen z krótkim opisem czy cytatem 
z tekstu), 

e. komiks zainspirowany fragmentem lub całością wybranej lektury szkolnej, 
f. propozycja okładki książki, zachęcającej do przeczytania tekstu. 

 
3) Praca powinna zostać opatrzona wyłącznie godłem (pseudonimem) – ze wskazaniem wybranego 

przez ucznia tematu lub formy pracy. Do pracy należy dołączyć, stanowiącą załącznik 
do niniejszego regulaminu, kartę zgłoszenia: wypełnioną indywidualnie i umieszczoną 
w zaklejonej kopercie – wraz z klauzulą informacyjną dot. zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, wypełnioną i podpisaną zarówno przez uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna), 
jak i nauczyciela opiekuna. 

 
4) Prace konkursowe opatrzone godłem (pseudonimem) należy przesłać na adres szkoły (I Liceum 

Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, ul. Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski) 
lub złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do 10 marca 2020 roku (ostateczny termin 
dostarczenia prac). 

 
5) Jeden uczestnik może przygotować maksymalnie dwie prace, przygotowane jednak w różnej 

formie (na inny temat). 
 
6) Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w II Powiatowym 

Konkursie Artystycznym „Mój lekturowy przebój” oraz akceptacją niniejszego regulaminu.  
 
7) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2020 roku. 

 
8) Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatora komisja konkursowa, która 

wyłoni zwycięzców konkursu. Do członków jury (komisji konkursowej) należeć też będzie 
decyzja we wszelkich kwestiach spornych, również dotyczących interpretacji niniejszego 
regulaminu. 
 

9) Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody. 
 

10) Dodatkowych informacji o II Powiatowym Konkursie Artystycznym „Mój lekturowy przebój” 
udzielają koordynatorzy konkursu: Izabela Skrobak, Bożena Swoboda i Iwona Czorny.  
E-mail: konkurs.lo1.wodz@gmail.com  

 


