(...)

Ojczyzna moja –to praojców sława,
Szczerbiec Chrobrego, Cecorska buława,
To duch rycerski, szlachetny, a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
(...)
Maria Konopnicka, Co Ojczyzna?

Moja Ojczyzna –przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”

Regulamin Gminnego Konkursu Literackiego

I

Organizator

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej – nauczyciel
języka polskiego Agata Prociewicz,
II Cele konkursu:












Umożliwianie i zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania
własnej twórczości literackiej.
Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.
Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.
Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o
kulturę i etykę języka.
Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej,
formy wypowiedzi.
Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym,
interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
Promowanie osiągnięć uczniów.
Integracja międzypokoleniowa.
Podniesienie świadomości wiedzy o historii ojczyzny.
Obchody 100. rocznicy niepodległości.
III Tematyka





,,Najpiękniejszy zakątek mojego kraju” – forma dowolna,
Kiedy myślę ojczyzna…- forma dowolna,
Bohater literaki, który ukochał swój kraj- forma dowolna,
Wspomnienia moich bliskich” – forma dowolna.

IV Zasady uczestnictwa



Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej i dorosłych z terenu gminy Lubycza
Królewska.



Prace
będą
oceniane
- uczniowie klasy I – IV
- uczniowie klas V -VI,
- uczniowie klasy VII – III,
- dorośli




Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.
Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać pracę w dowolnej formie literackiej (np.
opowiadanie, kartka z pamiętnika, wywiad, opis, wiersz), której tematyka związana jest z
Ojczyzną.
Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (A4).
Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą
następujące dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasę, nauczyciela uczącego.
Jeden autor może przedstawić dowolną liczbę prac.





w

czterech

kategoriach

wiekowych:

V Termin i miejsce składania prac


Prace należy składać w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od
25.04.2018 do 20.05.2018 roku u nauczyciela – organizatora konkursu.

VI Jury


Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
VII

Kryteria oceniania

• Twórczy charakter utworu.
• Poprawność stylistyczna i językowa.
• Poziom literacki pracy.
• Samodzielność i oryginalność.
• Ogólna estetyka pracy.
VIII Rozstrzygnięcie konkursu





Prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
Nadesłane na konkurs prace i wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości
na stronie internetowej szkoły i w gazetce szkolnej..
Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów
swoich danych osobowych.
IX Postanowienia końcowe




Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli
będą tego wymagały okoliczności obiektywne.
Regulamin konkursu udostępniony jest u organizatorów i na tablicy ogłoszeniowej.
Organizatorzy

