
Międzyszkolny konkurs literacko -
plastyczny "Nowe przygody znanych

bohaterów". 

VI edycja 

„Nowe przygody Krasnala Hałabały”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I, ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok tel. 85 73-23-000

Honorowy patronat: Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Rada Oddziału w Białymstoku

 Nauczyciele bibliotekarze ze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku zapraszają do 

udziału w konkursie literacko-plastycznym „Nowe przygody krasnala Hałabały”. Konkurs adresowany jest 

do uczniów klas I-III. Konkurs wpisuje się w działania Szkoły Podstawowej nr 19 w Białymstoku związane z 

realizacją V Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Jego głównym zadaniem jest motywowanie 

najmłodszych czytelników do sięgania po wartościową literaturę dziecięcą i posługiwania się piękną 

polszczyzną oraz rozwijanie kreatywności u młodych twórców.

Cele szczegółowe konkursu:
•propagowanie wartościowej literatury dla dzieci

•rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

•rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci

•zachęcenie do podejmowania twórczych działań

•umożliwienie prezentacji własnej twórczości i konfrontacji z twórczością innych uczestników

•podjęcie działań zgodnych z realizacją kierunku polityki oświatowej MEN na rok szkolny 2015/2016 

„Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”

Warunki uczestnictwa:
•w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III szkół podstawowych
•konkurs ogłoszono w dwóch kategoriach:

- literackiej – forma pracy: bajka, opowiadanie, wiersz, książeczka, komiks itp.

- plastycznej – forma pracy: praca plastyczna wykonana dowolną techniką, w dowolnym formacie, 

dopuszcza się prace przestrzenne (np. makiety).

• każda praca powinna posiadać dołączony opis zawierający: imię i nazwisko uczestnika, klasa, 

nazwa szkoły, telefon kontaktowy do opiekuna lub do szkoły oraz nazwisko opiekuna a także 
podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na przetwarzanie danych ( wzór w załączniku)
•jeden uczestnik może złożyć prace w obu kategoriach, ale w zakresie jednej kategorii może 
dostarczyć tylko jedną pracę
•każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie bądź przy niewielkiej pomocy osoby dorosłej (w 
obu kategoriach). Szczególnie prosimy nauczycieli i rodziców o zwrócenie uwagi w pracach 
literackich na poprawną polszczyznę, ortografię i gramatykę.
•prace należy dostarczyć pocztą do dnia 20.10.2015 r. na adres szkoły z dopiskiem: Konkurs 
„Nowe przygody krasnala Hałabały” lub osobiście przynieść do biblioteki szkolnej lub sekretariatu 
szkoły.
Nagrody i wyróżnienia:

1.Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów konkursu i nagrodzone w 
dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.
2.Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na podsumowanie konkursu i 
uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się 27 października 2015 r.



UWAGA! Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac!

Organizatorzy: Krystyna Chołko, Elżbieta Janikowska, Katarzyna Korsak

Załącznik (do każdej pracy literackiej i plastycznej):

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Nowe przygody znanych bohaterów” oraz na 

przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursowych zgodnie z ustawą z dn. 

29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym:

- publikowania wizerunku i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz 

nazwy szkoły i miejscowości w przypadku, gdy zostanie wyróżnione w konkursie,

- nieodpłatnego publikowania pracy dziecka na stronie internetowej szkoły i w mediach.

…………………………………….

Podpis rodzica lub opiekuna

Białystok dn……………………..                          


