
„NASTOLETNIE WYZWANIE A KSIĄŻKOWE WSPOMAGANIE” 
 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS 

NA SCENARIUSZ MINILEKCJI WYCHOWAWCZEJ 
ZACHĘCAJĄCEJ DO CZYTANIA 

 
ORGANIZATOR 

Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki” w Sanoku 
38-500 Sanok 
ul. Kochanowskiego 2 
woj. podkarpackie 
 
WSPÓŁORGANIZATOR 
Gimnazjum nr 1 im. Grzegorza z Sanoka  
w Sanoku 
 
 
PATRONAT  HONOROWY  

• Podkarpacki Kurator Oświaty 

• Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie 

• Burmistrz Miasta Sanoka 

• Starosta Sanocki 

• Instytut Książki 
 
PATRONAT  MEDIALNY 

• Ogólnopolski miesięcznik „Biblioteka w Szkole” i media regionalne 
 
 

REGULAMIN 
 

I. CELE KONKURSU 
 
1. Nobilitowanie książki jako nieocenionego i niedocenianego sojusznika 

w pracy wychowawczej z nastolatkami 
2. Wybór i upowszechnienie  najciekawszych scenariuszy wprowadzania 

beletrystyki młodzieżowej do realizacji tematyki godzin 
wychowawczych 

3. Inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych poprzez 
upowszechnianie najciekawszych pomysłów pracy wychowawczej z 
książką i na rzecz książki 

4. Zachęcanie i motywowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców do 
sięgania po książki o problemach nastolatków we współczesnych, 
polskich realiach 

5. Popularyzacja biblioterapeutycznej funkcji książki 
6. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli bibliotekarzy i wychowawców 

o konkretne propozycje wspomagające w pracy  zarówno na etapie 
planowania jak i praktycznej realizacji zadań wychowawczych 

7. Włączanie młodzieży do lansowania wśród rówieśników mody na 
czytanie i oczytanie 



8. Stworzenie rankingu książek lubianych przez młodzież i sprzyjających 
realizacji zagadnień wychowawczych 

9. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych oraz propagowanie 
okołoczytelniczej działalności kulturalnej 
 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIE 
 

1. Konkurs  ma charakter otwarty, jest bezpłatny i przeznaczony  przede 
dla uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z 
możliwością udziału osób dorosłych, które nie są bezpośrednio 
związane ze szkolnictwem, a którym bliskie są sprawy czytelnictwa. 

2. Prace będą oceniane w trzech  kategoriach: propozycje uczniów, 
nauczycieli i „niezrzeszonych”  sympatyków czytelnictwa. 

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs dowolną ilość scenariuszy. 
Regulamin nie przewiduje prac zbiorowych. 

4. Projekty uczniów niepełnoletnich zgłaszają nauczyciele opiekunowie, 
przy czym jeden nauczyciel może zgłosić prace dowolnej liczby 
uczniów. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac wraz z 
podpisanym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem o prawach 
autorskich w terminie  01.03.2013 -15.06.2013r.  

Stowarzyszenie Oczytanych Małolatów „Smakosz Literacki” 
w  Sanoku 

38- 500 Sanok 
ul. Kochanowskiego 2  
z dopiskiem „Konkurs” 

 
6. Przesłany zestaw konkursowy winien zawierać: 

a. Scenariusz na płycie CD oraz dwa egzemplarze scenariusza w wersji 
papierowej  

b. Dokładnie wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy, 
zaopatrzony pieczątką szkoły w przypadku zgłoszeń uczniów i 
nauczycieli 

c. Oświadczenie o prawach autorskich 
 

7. Mile widziane będzie  wcześniejsze nadsyłanie prac, z chwilą ich 
ukończenia, bez wyczekiwania na termin końcowy. 

 
III.  UWAGI  DOTYCZĄCE  PRAC 

 
1. Do konkursu zgłaszane mogą być jedynie te prace, które dotychczas 

nie były nigdzie publikowane. 
2. Książka, na której ma być osnuty scenariusz, zgodnie z motywem 

przewodnim  Konkursu, winna wpisywać się w krąg najżywotniejszych 
spraw i problemów współczesnych nastolatków, dobrze byłoby-  w 
polskich realiach – tu i teraz 

3. Scenariusz minilekcji powinien zawierać następujące treści: 
a. Temat 



b. Sprecyzowanie, czy scenariusz jest częścią tematyczną całej lekcji 
wychowawczej czy  oddzielnym „spotem reklamowym” danej 
książki/serii/autora 

c. Przewidziany czas trwania / maximum 20 minut/ 
d. Określenie grupy wiekowej/klasy 
e. Metryczkę książki, w oparciu o którą skonstruowano scenariusz 

/tytuł, autor, wydawnictwo, rok wydania, numery stron 
zacytowanych fragmentów/ 

f. Możliwie dokładny przebieg  z przytoczeniem istotnych dla tematu 
kwestii prowadzącego oraz zacytowanych fragmentów z książki, by 
można było przeprowadzić lekcję także wtedy, gdy nie ma jej 
aktualnie w bibliotece  

g. Podanie wykazu innych książek dotyczących omawianego 
problemu, jeśli w czasie lekcji były zareklamowane do przeczytania 
 

4. Scenariusz minilekcji zachęcającej do czytania raczej nie powinien  
zamykać się w ramach form i metod znanych z omawiania lektur- 
najcenniejsze będą  własne pomysły na zaciekawienie książką i 
pozyskanie amatorów na jej przeczytanie 
 

 
5. Wszystkie prace spełniające warunki formalne i zakwalifikowane do 

Konkursu przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do 
nieodpłatnego ich wykorzystania pod warunkiem zamieszczenia 
imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach 
eksploatacji w nieograniczonym zakresie , m.in. w różnego rodzaju 
publikacjach, na stronie portalu internetowego, w prasie i innych 
mediach, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz 
w innych celach promocyjno- reklamowych). Powyższe uprawnienia 
przysługują Organizatorowi na podstawie oświadczenia złożonego przez 
autorów prac, a zawartych w rejestracji zgłoszenia wymaganej w pkt. 
II.5 niniejszego regulaminu. 

 
6. Nadesłanie  pracy jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że: 

a. Posiada pełnię praw autorskich i przenosi je na Organizatora w 
zakresie niezbędnym do publikacji i/lub innego rozpowszechniania 

b. Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz 
Organizatora bez ograniczeń czasowych 

c. Praca nie była uprzednio nigdzie publikowana 
d. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych 

osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia 
przedmiotowego konkursu- art. 23ustawy o ochronie danych 
osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz.U. z 2002 r. Nr 
101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) 

 
IV.  PRZEPISY  DOTYCZĄCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 
 
1. Prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatorów, które 

zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród i 



wyróżnień.  Decyzja jury jest ostateczna, nie podlega odwołaniom ani 
zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc ex 
aequo. 

2. Wyniki konkursu zostaną  ogłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego 2013/14 i podane do ogólnej wiadomości na stronie www 
„Biblioteki w Szkole” oraz współorganizatora – Gimnazjum nr 1 w Sanoku 

g1s@wp.pl 
3. Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy. Najciekawsze 

scenariusze zostaną zamieszczone na stronie  „Biblioteki w Szkole” oraz 
wydrukowane w wersji papierowej miesięcznika. Intencją organizatorów 
jest, by zgłoszone pracy stanowiły globalny, ogólnodostępny bank 
pomysłów. 

4. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, 
którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu, żadne 
odwołania w tym zakresie nie będą uwzględniane. 

5. Organizator nie odsyła prac. 
 

6. Wszelkie zapytania w sprawach związanych z Konkursem prosimy 
kierować do przedstawicielki Organizatora pani Grażyny Bartkowskiej 
email:smakczytania@interia.pl;  bartgra@interia.pl tel. 134630561 w 
godz. 08.00- 15.00 

 

      Organizatorzy zachęcają do udziału w konkursie i życzą sukcesów 
w szlachetnej misji zarażania bakcylem czytania! 
 
 

 

 

  

 


