Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach

XI Międzyszkolny Konkurs Literacki
inspirowany życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego
przeznaczony dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej
oraz klas gimnazjalnych

REGULAMIN KONKURSU
1. ORGANIZATOR:
nauczycielki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach:
Agnieszka Hresiukiewicz, Alicja Kuźnik-Król, Monika Oksiutycz, tel. 503 753 990
2. CELE KONKURSU:
- zainteresowanie życiem i twórczością ks. Jana Twardowskiego,
- upowszechnianie twórczości inspirowanej dorobkiem literackim poety,
- rozwijanie twórczego myślenia oraz zdolności literackich.
3. FORMA:
Zadanie uczniów polega na napisaniu pracy w jednej z dwóch kategorii (do wyboru):
- prozatorska praca literacka (forma dowolna),
- wiersz.
Prace mają się odnosić do słów ks. Jana Twardowskiego:
„Koniku polny
od nieważnych wierszy
naucz mnie od małego być
mniejszym”.
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Wypowiedź nie musi nawiązywać do życia i twórczości autora tych słów, ale
powinna je zawierać.
Praca powinna być napisana przez ucznia samodzielnie i na komputerze (czcionka Calibri
nr 12, interlinia 1,5). Wypowiedź nie może przekroczyć trzech stron formatu A4.
4. SPOSÓB i KRYTERIA OCENY PRAC:
Nadesłane prace oceni komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły organizującej
konkurs.
Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, poprawność
językowa, bogate słownictwo i składnia, szczególne walory artystyczne pracy.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA i TERMINY:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Prace uczniów i załącznik w formacie PDF należy przesłać do 26 kwietnia 2019 r. drogą
elektroniczną na adres: twardowski@szkolachylice.pl
Praca każdego ucznia powinna na pierwszej stronie zawierać: imię i nazwisko autora, klasę,
nazwę, telefon i fax szkoły oraz pełne imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie załącznika.
Autorzy najlepszych prac oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu
faxem do 14 maja 2019 r.
Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 31 maja 2019 r. podczas uroczystego spotkania
w ramach obchodów Dnia Patrona naszej szkoły.
Prace uczniów nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
6. NAGRODY:
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, a nauczyciele/opiekunowie - dyplomy.
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