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Warszawa, dn. 25 lutego 2019r.

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI
LAPBOOK „ŚLADAMI JANA PAWŁA II PO POLSCE”
REGULAMIN
Cel konkursu:
 Zainteresowanie uczniów postacią Papieża – Polaka w 99 rocznicę Jego urodzin
 Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
 Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 Budzenie wrażliwości estetycznej.
 Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.
Organizatorzy:
 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 Wydział Oświaty i Wychowania m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola
Warunki konkursu:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych w Polsce.
 Uczniowie przygotowują lapbooki związane z życiem i działalnością św. Jana Pawła II.
 Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie wykonać i opracować książkę tematyczną w formie lapbooka,
który dotyczyć będzie Jana Pawła II i jego pielgrzymek do Polski.
 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.
 Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków
itp.
 Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości
na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej
funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko
umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Co to jest lapbook https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/co-to-jest



Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.
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.

Termin nadsyłania prac:
Szkoła przesyła lub składa najciekawsze prace do dnia 7 maja 2019 r. na adres Organizatora Konkursu (Szkoła
Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Grzybowska 35, 00-855 Warszawa, z dopiskiem „KONKURS
PAPIESKI”).
Ocena prac i nagrody:
 Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność,
pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną, interpunkcyjną,
zgodność z tematem i estetykę.
 Za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody.
 Wyniki konkursu będą dostępne na stronie szkoły (11 maja 2019r.)
 Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wystawą prac
uczestników konkursu w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania nadesłanych prac na konkurs i wykorzystania ich do
publikacji.
Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
na potrzeby Organizatora Konkursu.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 Administratorami danych osobowych uczestników konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 25 w Warszawie
 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z konkursem tj. w celach
związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i wręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy
laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości.
 Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i ich
doręczenia.
 Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj.Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
W imieniu Organizatora
Tomasz Ziewiec
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 25 w Warszawie
s. Beata Zawiślak (beata.usjk@gmail.com)
koordynator konkursu

