SZKOLNY KONKURS LITERACKI
DLA UCZNIÓW KL. 4-8
„101 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ”
w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni

I. Organizator
Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni, ul. Grottgera 19, 81-438 Gdynia, nauczyciele języka
polskiego

II. Cele konkursu
•
•
•
•
•

Podniesienie świadomości wiedzy o historii Polski.
Promocja wiedzy na temat historii odzyskania wolności.
Rozwijanie tożsamości z narodem i Polską.
Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej
twórczości literackiej.
Rozwijanie umiejętności literackich, kształtujących wyobraźnię, poprawność
stylistyczną i językową.

III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdyni.
2. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
❖ Poezja
❖ Opowiadanie
3. Prace na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej
niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać pracę w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię, nowelkę, wiersz, poemat, których akcja rozgrywa się w
Polsce, a tematyka związana jest z odzyskaniem przez nią niepodległości.
5. Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu napisanym na komputerze (proza maksymalnie 3 strony A4; poezja – długość utworu - minimum 5 strof) oraz drogą mailową
(ssp23gdynia@wp.pl)
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6. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą
następujące dane:
❖ tytuł utworu,
❖ imię i nazwisko autora,
❖ wiek autora/ klasa,
7. Jeden Autor może dostarczyć tylko 1 utwór.
IV. Termin i miejsce nadesłania prac
1. Prace należy dostarczyć z dopiskiem „Konkurs literacki – 101 lat Niepodległej”
w terminie do 08.11.2019 roku nauczycielowi języka polskiego oraz drogą elektroniczną na
adres ssp23gdynia@wp.pl.

V. Jury
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VI. Kryteria oceniania
- ciekawe nawiązanie do tematyki niepodległościowej,
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa,
- poziom literacki pracy,
- samodzielność i oryginalność.
VII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12.11.2019 roku.
2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach:
Kategoria I - poezja
Kategoria II - proza
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody.
3. Dostarczone na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową – nauczycieli
języka polskiego.
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4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły
i profilu na Facebooku dnia 12.11.2019 roku.
5. Szkoła Podstawowa nr 23 zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które
po konkursie przechodzą na własność organizatora.
6. Osoby, składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów swoich danych osobowych.
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
Organizatorzy: Joanna Tarnawska, Anna Wąśniewska, Renata Zamorowska, Anna
Zuba

