
Regulamin konkursu literackiego pt. „Szkoła  moich marzeń” 

 

I. Cele konkursu: 

1. Zachęcanie uczniów do rozwijania i doskonalenia swoich  umiejętności pisarskich. 

2. Rozwijanie wyobraźni  twórczej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego i poetyckiego. 

3. Rozwijanie wrażliwości pisarskiej. 

4. Rozwijanie wyobraźni twórczej i kształtowanie postawy kreatywnej. 

II. Zasady uczestnictwa w konkursie: 

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży Liceum Ogólnokształcącego Nr XV. 

2. Prace mają być napisane na jeden z dwóch podanych tematów, może być to również utwór 

liryczny. 

3. Uczestnik konkursu opatruje  pracę hasłem albo  wybranym przez siebie logo. 

4. Prace mają być samodzielne, napisane ręcznie, w języku polskim, nie mogą być wcześniej 

publikowane. 

5. Pracę konkursową należy dostarczyć w jednym egzemplarzu . 

6. Pracę należy zapakować w kopertę, oznaczyć ją hasłem lub logo. W kopercie załączonej do 

pracy powinno znajdować się wyjaśnienie hasła lub logo. 

5. Opowiadania mają być napisane estetycznie, a ich długość nie może przekraczać ośmiu stron 

formatu A4. 

6. Jeżeli uczestnik konkursu wybierze formę wiersza, to jego długość powinna się mieścić  

maksymalnie w dwudziestu pięciu wersach, a minimalnie w piętnastu wierszach. 

III. Termin składania prac: 

 Prace mają być składane do dnia 15.11.2016 w sali nr 4. 

IV. Ocena prac konkursowych: 

 Prace będą oceniane przez zespół polonistów, którego skład  zostanie określony przez 

organizatora konkursu Małgorzatę Młynarczyk. 

V. Kryteria oceniania prac: 

1. Oryginalny, ciekawy charakter pracy 

2. Poprawność stylistyczna i językowa 

3. Pozom literacki i merytoryczny pracy 

4. Estetyka pracy. 

 

VI . Zasady wyłonienia  zwycięzcy: 

1. Zwycięzca będzie wyłoniony zwykłą  większością  głosów 

2. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu  21.11.2016 

3. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej szkoły 

4. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane 

5. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja uczestnika wszystkich jego warunków. 

 



VII. Nagrody i wyróżnienia: 

1. Główna nagroda w postaci książki lub pyty DVD trafi do uczestnika, który otrzyma największą 

ilość głosów oraz otrzyma ocenę celującą z języka polskiego. 

2. Drugie miejsce będzie nagrodzone oceną  celującą z języka polskiego oraz dyplomem 

uznaniowym. 

3. Za zajęcie trzeciego miejsca uczeń otrzyma dyplom gratulacyjny i ocenę bardzo dobrą. 


