
 „Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, 
Światło – zgoda, a i coś jeszcze! 
Spojrzenie w przestrzeń, poczucie 
Wolności – otwarte okno.” 

Janusz Korczak 
 

Powiatowy konkurs plastyczno-literacki 
 

„ŚWIAT DZIECKA WEDŁUG JANUSZA KORCZAKA” 
 

PATRONAT :   Starosta Krasnostawski  Janusz Szpak 

 
Regulamin konkursu 

 

 Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów Roku Janusza 
Korczaka. 

 Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych                        i 
gimnazjum z Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego. 

 
I. Cele konkursu : 

 
- popularyzacja osiągnięć i twórczości Janusza Korczaka, 
-  wychowanie dzieci przez sztukę, 
- inspirowanie do własnej pracy twórczej, 
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci i młodzieży, 
- doskonalenie umiejętności pisania listu jako formy wypowiedzi pisemnej, 
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności. 
 
 

II. Forma konkursu : 
 
Kategoria I  : kl. I-III szkoła podstawowa 

- Ilustracja do książek dla dzieci Janusza Korczak, prace w formacie A 

3wykonane dowolną techniką plastyczną, 

 

Kategoria II : kl. IV-VI szkoła podstawowa  

- plakat „Świat dziecka według Janusza Korczaka” ,  prace w formacie A3 

wykonane techniką dowolną  ( farba, ołówek, collage, techniki mieszane ), 



Kategoria III : kl. I-III gimnazjum 

- praca pisemna w formie listu „Janusz Korczak i jego świat wartości w 

szkole XXI w.”   – praca powinna być napisana na komputerze czcionką  12 

Times New Roman, objętość maksymalnie dwie strony formatu A4. 

 

III. Postanowienia  ogólne : 
 

1. Termin oddania prac upływa 1 czerwca 2012 r. 
2. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pod adres :  

Powiatowa Biblioteka Publiczna,  ul. Piłsudskiego 5a, 22-300 
Krasnystaw. 

3. Każdą pracę należy opisać według wzoru :  nazwisko i imię autora,  
tytuł pracy, wiek, klasa i szkoła, imię i nazwisko nauczyciela. 

4. Prace należy złożyć u nauczyciela języka polskiego, który przekazuje 
je do organizatora. 

5. Oceny prac oraz  przyznanie nagród i wyróżnień  dokona Jury 
powołane przez organizatora. 

6. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność 
organizatora. 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas 
podsumowania konkursu w czerwcu 2012 r. 

8.  O dokładnym terminie podsumowania konkursu laureaci zostaną 
poinformowani listownie lub telefonicznie. 

9. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na wystawie 
pokonkursowej w siedzibie Biblioteki. 

10. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami wezmą udział w 
uroczystości wręczania nagród. 

11. Laureaci zaproszeni na podsumowanie konkursu przyjeżdżają 
na własny koszt. 

12.  Kontakt w sprawach dotyczących konkursu :  
 
 

Dorota Korkosz 
Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Ul. Piłsudskiego 5A 
22-300 Krasnystaw 

 
Tel. (82) 576 25 09 

 
 

 



ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU    
W KONKURSIE. 

                  ŻYCZYMY POWODZENIA! 
 

 
 
 

Organizator : 
 

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
 w Krasnymstawie 
ul. Piłsudskiego 5A 

 
pbp_krasnystaw@poczta.onet.pl 

www.pbpkrasnystaw.pl 
 

 tel. (82) 576 25 09 
 


