
KONKURS CZYTELNICZO-PRZEDSIĘBIORCZY 

MŁODY KREATYWNY WYNALAZCA 

na podstawie książki „Co robisz z pomysłem?” 

Podstawą do organizacji konkursu stały się kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2019/2020:  

rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów. 

 

Czym stają się pomysły? 

 

Stają się 
książkami, rysunkami, 

przygodami, wynalazkami,  
społecznościami, produktami 

i lekami.  
Wszystko, co Cię otacza,  
Kiedyś było pomysłem. 

 
A co wyrośnie  

z Twojego pomysłu? 
Ta decyzja 

 należy do Ciebie. 
 

 

 

 

Cele konkursu: 

 rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności  

 wspieranie uzdolnień, kreatywności  

 pobudzenie wyobraźni  

 wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły 

 prezentacja twórczości uczniów – zorganizowanie wystawy prac. 

 

 



Temat konkursu: 

„MŁODY KREATYWNY WYNALAZCA” 

Tematem głównym konkursu jest pomysł, który należy stworzyć oraz karty rozwojowe do 

książki „Co robisz z pomysłem?” (załącznik do regulaminu konkursu). Karty należy 

wydrukować i uzupełnić. Wszystkie karty (12 stron) są materiałem konkursowym.  

Stronę 3 kart rozwojowych można wykonać osobno w formie przestrzennej, w formie 

osobnej karty, jeśli uczeń ma swój indywidualny pomysł i nie wystarcza mu miejsca, 

rozmiaru karty. Strona 3 pozostaje w pełni do kreatywności i przedsiębiorczości ucznia.  

Ponadto: 

- technika wykonania: praca wykonana wg własnego pomysłu 

- rodzaj materiału: dowolny (tektura, papier A4/A3 cienki lub gruby, pełna dowolność) 

- do konkursu dopuszcza się wszelkie elementy plastyczne przestrzenne (praca 3D). 

 

Regulamin konkursu: 

1. 18 marca 2020 roku zostaje ogłoszony Konkurs „MŁODY KREATYWNY 

WYNALAZCA” zwany dalej Konkursem. 

2. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną Prywatnej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich. 

3. Naczelnym celem konkursu jest pobudzenie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia 

do działań, do stworzenia swojego pomysłu i osobistego rozwoju. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-3 szkoły podstawowej. 

5. Zadanie konkursowe: 

 zadaniem ucznia jest wysłuchanie książki „Co robisz z pomysłem?” (czytanej przez 

bibliotekarza szkolnego w serwisie youtube.pl pod poniższym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=WHWDW5TaRcc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hCO

m8TcGTuIprcmRpinOCV1G4SMYJaODrqhEV1E5L7SyYUyA69gJVIhI ) 

 następnie należy wydrukować załącznik do konkursu (wersja pdf – osobny plik) 

 karty rozwojowe uczeń powinien wypełnić samodzielnie (przy kilku kartach 

niezbędna będzie pomoc rodzica) 

 na stronie pierwszej numerowanej uczeń w „jajku” (ilustracji) powinien wpisać imię  

i nazwisko oraz klasę, do której należy 

 stronę 3 kart rozwojowych można rozwinąć o własny pomysł i wykonać oddzielnie, 

jeżeli tylko uczeń ma takie życzenie (wszelkie formy i materiały dozwolone). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WHWDW5TaRcc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hCOm8TcGTuIprcmRpinOCV1G4SMYJaODrqhEV1E5L7SyYUyA69gJVIhI
https://www.youtube.com/watch?v=WHWDW5TaRcc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hCOm8TcGTuIprcmRpinOCV1G4SMYJaODrqhEV1E5L7SyYUyA69gJVIhI


6.  Do prac należy dołączyć: 

- oświadczenie opiekunów prawnych ucznia w związku z ochroną danych 

osobowych (załącznik nr 1) 

 

7. Komisja Konkursowa ustala następujące kryteria oceny prac: 

- kreatywność i przedsiębiorczość 

- poprawne  uzupełnienie wszystkich kart rozwojowych na kanwie książki 

- ogólne wrażenie pracy, estetyka wykonania 

 

Skład Komisji Konkursowej: 

- Dyrektor –  Barbara Prokop 

- Wicedyrektor – Magdalena Czajkowska 

- Plastyk–  Małgorzata Bzowska 

- Bibliotekarz –  Daniel Korczykowski. 

 

8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

9. Dostarczenie pracy na konkurs oznacza zapoznanie się z regulaminem i jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na 

potrzeby konkursu. 

10. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi, pozostaną własnością organizatorów 

konkursu, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania. 

11. Wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi do miesiąca po dostarczeniu prac 

do biblioteki szkolnej. 

12. Laureaci otrzymają nagrody m.in. BONY do sieci sklepów  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.  

 
TERMINY: 

Prace należy dostarczyć do 15 kwietnia 2020 roku do biblioteki szkolnej. 

 

WSZYSTKIM MŁODYM WYNALAZCOM 

ŻYCZĘ POWODZENIA! 

 

 

 

Wasz Pan z biblioteki  

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

Zgoda rodziców uczniów biorących udział w konkursie  

„MŁODY KREATYWNY WYNALAZCA” 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie  

danych osobowych mojego dziecka:  

 

…………………………………………….............................................................................................. 

(imię i nazwisko) 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „MŁODY KREATYWNY 

WYNALAZCA” organizowanego przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie.  

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

…….……………………………………. 

podpis rodzica 

 


