
 

Regulamin IX Powiatowego  
Konkursu Literackiego 

pod hasłem: „Piszę, bo lubię” 
 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego 
 

I. Informacje ogólne 
 

1. Cele konkursu: 

 doskonalenie przez uczniów umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi, 

 stworzenie możliwości wyrażenia własnych uczuć czy przemyśleń w wypowiedzi 
poetyckiej, 

 przekonanie dzieci i młodzież, że ich przeżycia, doznania, wyobraźnia  
      mają niepowtarzalną wartość, 

 kształcenie nawyku dbałości o poprawność, czytelność i estetykę prac pisemnych, 

 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, 

 umożliwienie zaprezentowania umiejętności poza macierzystą szkołą, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół.   
 

2. Organizatorzy: 

 organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Poradnictwa  Psychologiczno – 
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach;  

 skład Powiatowej Komisji Konkursowej:    
chętni nauczyciele języka polskiego (ok. 4 osób) – członkowie komisji, 

           Dorota Szmidt – przewodnicząca;            
           siedzibą PKK  jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  
           w Polkowicach; 

 do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należy opracowanie regulaminu  
      konkursu, zapoznanie się z pracami uczestników, wyłonienie laureatów. 
  

3. Uczestnicy konkursu: 
mogą nimi być uzdolnieni literacko i\lub chętnie piszący wypracowania uczniowie klas  
IV – VI wytypowani przez nauczycieli języka polskiego. 
 

4. Temat prac konkursowych – dowolny, ale realizujący cele konkursu.  
 

5. Forma prac konkursowych – do wyboru: 
 

a) kategoria – PROZA: 
- opowiadanie, 
- kartka z pamiętnika, 
- fragment dziennika, 
- opis, 
- list, 
- inna dłuższa forma wypowiedzi pisemnej; 
 

b) kategoria – POEZJA: 
- wybrana forma poetycka. 
 

6. Do udziału w konkursie uprawnia dostarczenie / złożenie pracy konkursowej ( jednej 
napisanej przez jednego uczestnika w jednej wybranej kategorii )  
w siedzibie Powiatowej Komisji Konkursowej. 
7. Prace – zwłaszcza utwory poetyckie – nie mogą zostać skopiowane np. z zasobów 
Internetu czy już opublikowanych tekstów. 



 

 

 

    II. Organizacja  
 

 
1. Teksty uczestników powinny być rękopisami; niezbędna wydaje się pomoc  polonistów 
w ostatecznej wersji zgłoszonej pracy. 
 
2. Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania prac konkursowych  
należy je zakodować: 
 

1)  na pierwszej stronie wypracowania zamiast danych osobowych uczestnika powinno 
znaleźć się niewielkie, ale czytelne logo, np. charakterystyczny kształt (ozdobna gwiazdka, 
określony kwiat czy zwierzątko itp.), narysowane długopisem albo kredką o dowolnym, 
lecz widocznym kolorze, 
2)  identyczne logo należy narysować na osobnej kartce z danymi osobowymi:  
imieniem i nazwiskiem uczestnika, klasą,  
imieniem i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego (–> JEST TO NIEZBĘDNA 
INFORMACJA) oraz pełną nazwą szkoły, 
3)  to samo logo (i tylko ono) powinno znaleźć się na kopercie, do której należy  
włożyć kartkę z danymi osobowymi, po czym kopertę zakleić.   
 

3. Koordynatorzy konkursu w szkołach przesyłają / dostarczają prace wraz z kopertami 
zawierającymi dane uczestników i nauczycieli Powiatowej Komisji Konkursowej 
w nieprzekraczalnym terminie do 14.01.2016 r. (decyduje również data stempla 
pocztowego) na adres: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
ul. Targowa 1                  59 – 100 Polkowice 
z dopiskiem „IX Powiatowy Konkurs Literacki – Piszę, bo lubię”; 
należy również dołączyć adres i telefon szkoły. 
 
4. Powiatowa Komisja Konkursowa przesyła do szkół biorących udział w konkursie 
informację o wynikach nie później niż 12 dni po zakończeniu przyjmowania prac 
uczestników.  
5. Fakt wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  
przez uczestników, ich rodziców lub opiekunów na ewentualne opublikowanie prac. 
6. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

III. Laureaci 
 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 
2. Wybrane przez Powiatową Komisję Konkursową prace mogą zostać opublikowane. 
3. Komisja może przyznać wyróżnienia. 
4. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, a nauczyciele - opiekunowie stosowne listy 
gratulacyjne podczas Gali Laureatów podsumowującej wyniki konkursów organizowanych 
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach; termin wręczenia 
nagród – maj / czerwiec 2016 r. 
 

Uwaga: 
w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje przewodniczący Powiatowej Komisji 
Konkursowej. Adres e-mail:    d.szmidt@polkowice.edu.pl 
 

Prosimy nauczycieli prowadzących o zweryfikowanie prac uczestników  
pod względem autorstwa. 


