
REGULAMIN  KONKURSU  LITERACKIEGO 

„Orzeł Biały – patronem naszej szkoły” 

 

I Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu literackiego jest Zespół do spraw nadania szkole imienia. 

II Cele konkursu 

1. Pogłębianie uczuć patriotycznych wśród dzieci i młodzieży. 

2. Umacnianie poczucia więzi społeczności szkolnej z symbolem Orła Białego. 

3. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni uczniów. 

4. Rozwijanie umiejętności literackich dzieci i młodzieży oraz prezentowanie                         

ich twórczości. 

5. Konkurs trwa od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. 

III Zasady uczestnictwa w konkursie 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VIII. 

2. Uczestnicy konkursu przygotowują wiersz na temat: „Orzeł Biały – patronem 

naszej szkoły”. Treść utworów powinna nawiązywać do symbolu Polski – Orła 

Białego, historii godła, do legendy „O Lechu i Orle Białym”. 

3. Prace konkursowe muszą być wierszami indywidualnymi i autorskimi,  wcześniej 

niepublikowanymi. Nie powinny przekraczać 1 kartki formatu A4 (3 - 4 strofy) 

napisanej komputerowo czcionką Times New Roman (12). 

4. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona informacją: tytuł utworu, imię                     

i nazwisko autora, klasa. 

5. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy. 

6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. 

IV Termin i miejsce składania prac konkursowych 

1. Prace należy składać do 31 marca 2020 r. u nauczyciela języka polskiego. 

2. Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu nie będą podlegały 

ocenie. W przypadku uznania, że praca jest plagiatem, uczestnik zostaje 

zdyskwalifikowany.  

3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.  

4. Organizator nie zwraca prac. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.  

 



V Ocena prac konkursowych 

1. Prace będą oceniane przez komisję w dwóch kategoriach wiekowych:  

- klasy I – III, 

- klasy IV – VIII. 

2. Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie: 

- Marek Kurant - dyrektor szkoły, 

- Agnieszka Danafeld – nauczyciel języka polskiego, 

- Monika Gruzel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, 

- Michalina Piotrowska – nauczyciel języka angielskiego, plastyki i muzyki, 

- Przewodniczący Rady Rodziców, 

- Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 

3. Jury konkursu oceni prace według następujących kryteriów: 

- twórczy charakter utworu, 

- poziom literacki pracy, 

- samodzielność i oryginalność utworu, 

- poprawność stylistyczna, językowa, interpunkcyjna, ortograficzna.. 

VI Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania 

zwycięzców konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania 

zwycięskiego wiersza oraz do nierozstrzygnięcia konkursu. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody. Ich prace zostaną zaprezentowane                         

na stronie internetowej szkoły. 

4. Planowana data ogłoszenia wyników po 31 marca 2020 r. Wyniki zostaną 

ogłoszone na stronie internetowej szkoły. 

5. Po ogłoszeniu wyników zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie 

wiersze. 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie,  

a uczestnikom życzymy powodzenia! 

 


