
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144  

w Krakowie im. Bohaterów Września 1939 

zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie pod hasłem: 

„MÓJ SPOSÓB NA ORTOGRAFIĘ - LAPBOOK” 

 

Informacje ogólne: 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 1939 

  

Osoby odpowiedzialne:  

Anna Oryszczak – nauczyciel języka polskiego 

Renata Dziedzic – pedagog specjalny 

 

2. Cele konkursu:  

 

• podniesienie poziomu znajomości ortografii języka polskiego, 

• stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji własnych uzdolnień,  

• rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów, 

• promowanie osiągnięć uczniów,  

• propagowanie innowacyjnych metod pracy. 

 

3. Założenia konkursu: 

 

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka zawierającego zasady 

pisowni języka polskiego (ó, u, rz, ż, ch, h) 

 

Lapbook to kolorowa, pełna kieszeni i schowków z informacjami, własnoręcznie 

wykonana książka tematyczna. 

 

4. Uczestnicy konkursu : 

Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych dzielnicy XV. 

 

5. Kryteria oceny jury: 

• samodzielność w wykonaniu pracy,  

• innowacyjność i pomysłowość,  

• kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji),  

• estetyka pracy, 

• poprawność stylistyczna i ortograficzna. 

 



 

Regulamin: 

1. Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować 

książkę tematyczną w formie lapbooka, która dotyczyć będzie zasad ortografii  

języka polskiego (ó, u, rz, ż, ch, h).  

 

2. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami  

w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie 

dopuszcza się prac wykonanych z materiałów sypkich.  

 

3. Praca powinna być wykonana z papieru przed złożeniem o wymiarach A3. 

 

4. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.  

 

5. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.  

 

6. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie danymi osobowymi: imię i nazwisko autora 

pracy, szkoła, klasa, telefon kontaktowy , imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, pod 

kierunkiem którego został wykonany lapbook. (załącznik nr 1) 

 

7. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

8. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie nie publikowanymi  

i nie przedstawionymi na innych konkursach. Zgłoszenie pracy na konkurs jest 

jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

9. Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka wg 

załącznika nr 2 – prace bez tych informacji nie będą oceniane. 

 

10. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, 

które zostaną nagrodzone. 

 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac konkursowych 

(bez roszczeń autorów do praw autorskich) w celu promocji konkursu i szkoły. 

 

12. Prace nie będą zwracane autorom. 

 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się 

do niniejszego regulaminu. 

 

14. Regulamin konkursu i załączniki można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły: 

www.sp144.pl. 

 

 

http://www.sp144.pl/


15. Termin składania prac:  

Prace należy dostarczyć do dnia 11.12.2020 r. na adres: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 144 w Krakowie im. Bohaterów Września 1939, os. Bohaterów 

Września 13, 31-620 Kraków z dopiskiem „MÓJ SPOSÓB NA ORTOFRAFIĘ - LAPBOOK”. 

Decyduje data stempla pocztowego. 

 

16.  Wyniki ogłoszone przez jury są ostateczne i nie przysługuje odwołanie.  

 

17. Nazwiska zwycięzców zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora, 

zwycięzcy zostaną również powiadomieni telefonicznie. 

 

18. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

19. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia wyróżnień. 

 

20. Sponsorem nagród jest Rada Dzielnicy XV. 

 

 

Dodatkowe informacje odnośnie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 

604 756 530 lub poprzez adres e-mail: lapbook.sp144@wp.pl 

Organizatorzy: 

Anna Oryszczak 

Renata Dziedzic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

Karta informacyjna (należy ją przykleić na odwrocie pracy). Prosimy o czytelne 

wypełnienie drukowanymi literami. 

 

 

„Mój sposób na ortografię – lapbook” 

 

Dane autora pracy 

Imię  

Nazwisko  

klasa  

Dane szkoły 

Nazwa  

Tel. kontaktowy  

Dane nauczyciela, opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko  

 

Załącznik 2 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka – uczestnika konkursu 

przez Organizatora na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dn.29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn. zm.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis rodzica, opiekuna prawnego 
 

 

 

 

 

 

 

 


