Zapraszamy do udziału w konkursie literackim
Chcę Wam o tym opowiedzieć…

Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich zaskakujące i trudne, ale musimy sobie radzić
w nowej rzeczywistości. Działamy więc dla wspólnego dobra, inaczej organizujemy
zajęcia, wiemy, że powinniśmy dbać o siebie i innych. Wszyscy potrzebujemy wsparcia –
dobrego słowa, uśmiechu, po prostu otuchy. Nadal musimy pamiętać o zachowaniu
rozsądku i ostrożności, ale mamy już pewne doświadczenia i nie brak nam nadziei.
Chcemy Was zachęcić do udziału w konkursie, który daje możliwość podzielenia się
przeżyciami tego szczególnego okresu. Jak radzicie sobie w tym niełatwym czasie
pandemii i społecznego dystansu? Co okazało się najtrudniejsze? I to, co niezwykle ważne
– jakie sposoby znaleźliście, aby zachować pogodę ducha i optymizm?
Napiszcie ciekawe opowiadanie, którego tematem będą doświadczenia związane z czasem
pandemii. Jeśli będziecie mieli pytania dotyczące konkursu, zwróćcie się do nauczycieli,
którzy uczą Was języka polskiego. Udzielą dodatkowych wyjaśnień.

Regulamin konkursu
I Cele konkursu
1.
2.
3.
4.
5.

Rozwijanie umiejętności literackich uczniów.
Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
Umożliwienie uczniom podzielenia się doświadczeniami i przeżyciami.
Angażowanie dzieci w twórczą pracę.
Propagowanie twórczości uczniów.

II Zasady uczestnictwa
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 8.
2. Prace dzieci i młodzieży będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy 4 – 6,
- klasy 7 – 8.
3. Zadanie uczestników polega na napisaniu opowiadania, którego tematem będą
wydarzenia związane z czasem pandemii. Praca powinna nawiązywać do sytuacji i przeżyć
z tego okresu.
4. Na konkurs można nadesłać wyłącznie opowiadanie napisane samodzielnie, według
własnego pomysłu, niebędące kopią innych tekstów.
5. Uczestnik konkursu wysyła tylko jedno opowiadanie, które nie było wcześniej
prezentowane, publikowane i nagradzane.
6. Praca nadesłana na konkurs musi się odnosić to tematu podanego przez organizatorów.

7. Wymogi względem tekstu:
- czcionka: Times New Roman
- wielkość czcionki: 12
- interlinia: 1,5
- marginesy 2,5 cm
- objętość pracy:
a) w kategorii klas 4 – 6: co najmniej 1 strona, maksymalnie 3 strony A4
b) w kategorii klas 7 – 8: co najmniej 2 strony, maksymalnie 4 strony A4
8. Praca powinna zostać nadesłana w formacie plików PDF lub doc.
9. Warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział
dziecka w konkursie i publikację jego pracy wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie
internetowej szkoły oraz profilu Facebook. Wymagana jest także akceptacja Regulaminu
konkursu.
Przed wysłaniem pracy prosimy o dostarczenie nauczycielowi języka polskiego
formularza zgody rodziców/ prawnych opiekunów na udział w konkursie.
10. Opowiadanie podpisane imieniem i nazwiskiem autora/ autorki należy wysłać drogą
elektroniczną na adres podany przez nauczyciela języka polskiego.
Prace niespełniające wymogów określonych w Regulaminie nie będą oceniane
przez komisję konkursową.

III Termin nadsyłania prac
Opowiadanie należy wysłać do 20 października 2020 r.

IV Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Atrakcyjność ujęcia tematu.
Budowa fabuły.
Styl pracy.
Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Samodzielność i oryginalność.
Zgodność z wymogami Regulaminu.

V Komisja konkursowa
Nadesłane opowiadania zostaną ocenione przez komisję konkursową. W jej skład wchodzą
nauczyciele języka polskiego uczący w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie. Termin
rozstrzygnięcia konkursu upływa 9 listopada 2020 r. Decyzje komisji konkursowej są
ostateczne.

VI Nagrody
Nagrody zostaną przyznane autorom trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

