
REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU 

„MY LAPBOOK. KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ” 

I. Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża  

ul. Gdyńska 7,  83-330 Żukowo 

tel. 58 681 87 62 

II. Cele konkursu 

1) Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji językowych; 

2) Zachęcanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy o krajach Unii 

Europejskiej; 

3) Zainspirowanie do poznawania nowych miejsc; 

4) Gromadzenie i odkrywanie ciekawostek o innych krajach i kulturach; 

5) Rozbudzanie w uczniach wrażliwości międzykulturowej; 

6) Rozwijanie twórczego myślenia oraz umiejętności plastycznych; 

7) Rozpowszechnianie idei tworzenia lapbooków jako atrakcyjnej formy skutecznego 

segregowania i zapamiętywania informacji. 

III.  Adresaci  

Uczniowie klas I - III  oraz  IV - VIII. 

IV. Warunki konkursu 

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie książki w języku angielskim 

w formie lapbooka na temat wybranego przez siebie kraju Unii Europejskiej. Złożony 

lapbook powinien mieć format A4. Praca powinna być wykonana indywidualnie. Dorośli 

mogą pomóc w zdobyciu informacji, ich weryfikacji oraz usystematyzowaniu.  

Na odwrocie pracy należy przykleić: 

1. metryczkę z danymi: imię, nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły z adresem, 

numerem telefonu i adresem e-mail, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego 

kierunkiem praca została wykonana (dane wypisać należy drukowanymi literami); 

2. niżej podane załączniki: 

1) Wojewódzki Konkurs „My Lapbook”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych dla celów konkursu. Data i podpis nauczyciela. Data i podpis 

prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 

2) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy w celu upowszechnienia rezultatów 

oraz na ewentualną publikację wizerunku laureata na stronie internetowej organizatora 

konkursu oraz na popularyzowanie jego idei. Data i podpis prawnego opiekuna 

uczestnika konkursu. 

3) Wyrażam zgodę na przekazanie danych mojego dziecka (imię nazwisko) 

………………………….. partnerom, sponsorom oraz patronom medialnym w celu 

realizacji konkursu. Data i podpis prawnego opiekuna uczestnika konkursu. 
 

Prace przechodzą na własność organizatora i przechowywane będą w bibliotece szkolnej. 



V. Termin składania prac 

Prace należy przesyłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Wybrzeża, ul. 

Gdyńska 7, 83-330 Żukowo z dopiskiem „MY  LAPBOOK” do 31 marca każdego roku. 

VI. Ocena prac i przyznanie nagród 

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 30 kwietnia każdego roku. Prace oceniać 

będzie jury, w skład którego wejdą nauczyciele: języka angielskiego, plastyki, biblioteki 

oraz przedstawiciel Dyrekcji szkoły. Członkowie jury oceniali prace biorąc pod uwagę 

następujące aspekty: 
 

-  poprawność językowa i merytoryczna (wyłącznie anglista) 

-  dobór treści (czy są istotne z punktu widzenia ucznia i dla niego zrozumiałe) 

-  estetyka wykonania pracy 

-  sposób przedstawienia informacji (czy jest pomysłowy, ciekawy, logiczny, ułatwiający 

ich zapamiętanie). 

Przewidujemy przyznanie nagród rzeczowych w dwóch kategoriach wiekowych: dla 

uczniów klas I - III oraz dla uczniów klas IV - VIII. Wyniki konkursu wraz z terminem 

odbioru nagród opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora 

https://www.spzukowo.pl/ do 5 maja każdego roku. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest organizator.  

2)  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.). 

3) Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów uczestnictwa   

w konkursie. 

5) Nadesłanie prac z kartami informacyjnymi jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Prace bez wymaganych informacji lub z informacjami nieczytelnymi nie wezmą 

udziału w konkursie. 

6) Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od gali konkursu przechodzą do puli nagród       

w kolejnej edycji konkursu. 

VIII.  Informacje dodatkowe-czym jest lapbook? 

Lapbook to w wolnym tłumaczeniu „książka na kolana”. Jest to książka tematyczna         

w formie tekturowej teczki (jednej lub kilku, sklejonych), która otwiera się w różne 

strony, odsłaniając mobilne, interaktywne elementy-książeczki, obrazki, kieszenie, 

koperty, harmonijki, itp. z różnymi informacjami na dany temat. Takie zbieranie i 

segregowanie informacji umożliwia syntezowanie wiedzy oraz jej szybkie i skuteczne 

przyswajanie. Autorzy lapbooków oprócz zdobywania wiedzy na dany temat ćwiczą 

również inne umiejętności: kreatywność, organizację pracy, myślenie logiczne, łączenie 

faktów. 

https://www.spzukowo.pl/


W poniższych linkach  znajdą Państwo kilka informacji i wskazówek czym jest 

lapbook i jak go wykonać: 

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/ 

https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/ 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf 

 

Szczegółowe informacje o konkursie: Anita Bobrowska-Jarzyńska, Iwona Sreberska  

tel. 58 681 87 62 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

https://fraubuda.wordpress.com/2016/02/24/lapbook/
https://nauczona.pl/narzedziownia-rodzica-nauczyciela-lapbook/
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/694/T3-4_14%2C+Kope%C4%87.pdf

