
Regulamin konkursu 

Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII organizowany w Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie pod nazwą: „Jesienny list-

wakacyjne wspomnienie” 

 

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie 

1. Cele konkursu: 

a) rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny; 

b) wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej; 

c) doskonalenie umiejętności gramatycznych, ortograficznych oraz stylistycznych; 

d) doskonalenie umiejętności literackich; 

e) utrwalenie poprawnych zasad tworzenia pisemnej wypowiedzi w formie listu; 

f) rozwijanie indywidualnych umiejętności uczniów; 

g) kształtowanie kreatywności; 

h) uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego; 

i)kształtowania otwartości wyrażania emocji i własnych przeżyć. 

2. Założenia organizacyjne: 

a) konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w 

Janowszczyźnie, zwanych dalej Uczestnikami i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach 

wiekowych: 

1) klasy IV-V 

2) klasy VI-VII 

b) do konkursu uczniowie przystępują indywidualnie; 

c) każdy Uczestnik może dostarczyć na konkurs tylko jedną pracę; 

d) prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, 

 nieprzedstawianymi na innych konkursach; 

e) wymogi formalne: 

Wykonanie prac konkursowych: 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej w formie listu na następujący temat: 

„Jesienny list-wakacyjne wspomnienie” 

f) Założenia techniczne tekstu: maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Calibri, wielkość 



czcionki: 12, margines 2,5; odstępy między wierszami 1,15; możliwość dostarczenia tekstu w 

czytelnej formie pisemnej 

g) Prace należy dostarczyć osobiście do koordynatorów konkursu: Aneta Lisowska, Justyna Leosz 

(klasa I) lub przesłać drogą mailową na adres: janowszczyzna.leosz@o2.plz dopiskiem w tytule e-

maila: Konkurs literacki 

3. Przebieg konkursu: 

a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi w Janowszczyźnie. 

b) Decyzje komisji są ostateczne; 

c) Kryteria oceniania prac: 

- Spełnienie wymogów formalnych; 

- Zgodność pracy z tematem; 

- Walory językowe; 

- Poprawność gramatyczna; 

- Oryginalność/innowacyjność; 

d) Prace należy przesłać lub dostarczyćdo dnia30.09.2022 

e) Nagrody: 

- Organizator przyzna nagrody autorom trzech najlepszych prac, w każdej z kategorii wiekowej 

oraz ewentualne wyróżnienia. 

f)Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie opublikowana na stronie internetowej – 

http://szkolajanowszczyzna.pl/ 

4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. 

5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw 

Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu. 
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