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ŁÓDZKIE CENTRUM  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI 
I  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO 

 
 
 
 

XVIII ŁÓDZKI FESTIWAL BIBLIOTEK SZKOLNYCH 
 

pod hasłem  
Dozwolone od lat 18- czyli książki o mnie, o tobie, o nas  

 
REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH  
Kiedyś byłem mały… 

 
I. ORGANIZATOR  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – 
odpowiedzialne za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu: Grażyna 
Bartczak – Bednarska, Barbara Langner przy współudziale Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
oraz Rady Programowej Festiwalu, w skład  której wchodzą nauczyciele 
bibliotekarze z: XXV Liceum Ogólnokształcącego, XXI Liceum 
Ogólnokształcącego, VIII Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół 
Budowlano -Technicznych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi.  
 
II. ADRESAT KONKURSU  
 
Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. 

 
III. CELE KONKURSU 
 popularyzowanie walorów literatury dla dzieci i młodzieży wśród 

uczniów;   
 wyeksponowanie roli biblioteki w życiu ucznia, szkoły, środowiska; 
 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w kulturze, 
 inspirowanie do twórczego działania; 
 kształtowanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni; 
 wdrażanie do dokonywania świadomych wyborów czytelniczych; 
 propagowanie kultury słowa i poprawnej polszczyzny; 
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 doskonalenie umiejętności wystąpień publicznych. 
 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ  
 

Komisja będzie oceniać język i sposób prezentacji monodramu. 
 

V. OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA  
 

Powieści obyczajowe dla młodzieży, których akcja osadzona jest we 
współczesności.  

 
VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

 Konkurs organizowany jest w II etapach: 
 

etap I – szkolny, 
etap II – ogólnołódzki. 
 

Zadaniem ucznia jest publiczne zaprezentowanie postaci ulubionego 
bohatera literackiego z dzieciństwa, w formie odczytania wybranego 
fragmentu książki oraz opowiedzenia dalszych jego losów.  

 
Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać: 
 wybrany fragment książki z dzieciństwa; 
 opisane dalsze losy bohatera; 
 opis bibliograficzny książki; 
 całość powinna zostać zapisana w pliku Word, czcionka 14, 

na płycie CD oraz wydrukowana w 1 egzemplarzu; 
 czas prezentacji monodramu nie powinien przekraczać 3 minut. 

 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna 
Komisja Konkursowa, pracująca pod kierunkiem nauczyciela 
bibliotekarza, powołana przez dyrektora szkoły. Prace uczniów 
zakwalifikowane do II etapu konkursu powinny zawierać następujące 
informacje: imię i nazwisko autora pracy, szkoła, klasa, imię i nazwisko 
opiekuna. 
Prace należy dostarczyć do 8 lutego 2019 r. do biblioteki Zespołu Szkół 
Budowlano-Technicznych (dawniej ZSP Nr 15) w Łodzi                    
ul. Kopcińskiego 5/11. 

Do II etapu konkursu szkoła może zgłosić maksymalnie trzech 
uczniów, których prace zostały najwyżej ocenionych przez Szkolną 
Komisję Konkursową.   

Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone  
przez niezależną Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora 
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Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego. 

Komisja oceniać będzie: 
 zgodność pracy z wymogami regulaminu; 
 walory estetyczne kreacji monodramu; 
 samodzielne i twórcze podejście do tematu; 
 oryginalne i trafne przedstawienie dalszych losów bohatera; 
 ogólny wyraz artystyczny. 

   
VII. TERMINARZ KONKURSU 

 

 Zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie - do 20 grudnia 2018 r. 
Zgłoszenia drogą elektroniczną przyjmować będzie  
Anna Stolarska – Depta (tel. 501 051 973, telefon Zespół Szkół 
Budowlano-Technicznych w Łodzi – 426785722 w. 34, 
niepijmleka@gazeta.pl). 

 Eliminacje na I etapie – do 31 stycznia 2019 r.  
 Przekazanie prac konkursowych do miejsca przeprowadzenia II etapu  

do 8 lutego 2019 r. do Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych nr 15 
w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź 

 Eliminacje na II etapie – 27 lutego 2019 r.  
 Ogłoszenia listy laureatów XVIII Festiwalu Bibliotek Szkolnych na 

stronie ŁCDNiKP – do 15 marca 2019 r.   
 Przesłanie zaproszeń do laureatów konkursu na uroczystą galę – do dnia 

21 marca2019 r.  (powiadomienie listowne).  
 Uroczysta Gala XVIII Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych – 

28 marca 2019 r. w Teatrze Muzycznym w Łodzi, przy ul. Północnej nr 47/51 
 

VIII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (Załącznik nr 1) 
należy przesłać pocztą, faksem (678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 
ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. 105. 
UWAGA! Do KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
należy dołączyć wypełniony i podpisany dla każdego ucznia Załącznik nr 2 – 
ZGODĘ RODZICÓW NA UDZIAŁ UCZNIA W KONKURSIE.  
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8 lutego 2019 r.   

 
 
 

IX. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI 
KONKURSOWYCH 
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I etap – macierzysta szkoła uczestnika konkursu, 
II etap – Zespół Szkół Budowlano-Technicznych (dawny ZSP nr 15) 
im. St. Kopcińskiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 5/11. 
 
X. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie ŁCDNiKP do dnia 15 
marca 2019 r. Na uroczystą galę podsumowującą XVIII Łódzki Festiwal 
Bibliotek Szkolnych laureaci zostaną zaproszeni listownie do dnia 21 
marca 2019 r.  

 
XI. NAGRODY 

 

 Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody. Nauczyciele i szkoły 
laureatów zostaną uhonorowani dyplomami. Finaliści konkursu otrzymają 
dyplomy.  

 
XII. UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być oryginalne. 
3. Przesyłając kartę zgłoszenia autor pracy zobowiązuje się 

do przestrzegania ustawy o prawie autorskim.   
4. Uczeń biorący udział w konkursie dołącza zgodę na wykorzystanie pracy 

dla promocji konkursu w publikacjach, ekspozycjach i w Internecie.                    
(W przypadku uczestnika niepełnoletniego konieczne jest dołączenie 
zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie pracy w tym 
zakresie). 

5. Prace nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy nie 
będą odsyłane autorom. 

 
XIII. ZAŁĄCZNIKI  

 
Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
(do wyboru jedna z dwóch) 
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU PONIŻEJ SZESNASTEGO 
ROKU ŻYCIA i/lub OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA KONKURSU POWYŻEJ SZESNASTEGO 
ROKU ŻYCIA 
Załącznik nr 3 – KWESTIONARIUSZ ANKIETY EWALUACJI KONKURSU 
 

* wpisz właściwe 
** treść zapisu ustala organizator 
 


