
Regulamin Szkolnego Jubileuszowego Konkursu Literackiego z okazji 35-lecia Szkoły

Podstawowej nr 7  im. VII Obwodu „Obroża”   A K w Legionowie

I   Postanowienia ogólne

Organizatorem  konkursu  jest  Szkoła  Podstawowa  nr  7  im.  VII  Obwodu  „Obroża”  AK  

w Legionowie

Konkurs  jest  organizowany  w  ramach  obchodów przypadającego  w tym roku  jubileuszu

 35-lecia działalności szkoły. 

Konkurs  przygotowują  i  przeprowadzają  nauczyciele  poloniści  uczący  w  Szkole

Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Uczestnictwo  w konkursie  zapewnia   nadesłanie  pracy  konkursowej  w  terminie  i formie

określonej niniejszym regulaminem. 

II  Cele konkursu 

Celem konkursu jest:

- promowanie  i popularyzowanie  naszej placówki w regionie poprzez ciekawe, niebanalne

 i  twórcze  opisanie  wydarzenia  (lub  wydarzeń)  dotyczącego  historii  i  własnych  przeżyć

związanych ze szkołą na przestrzeni 35 lat jej istnienia;

- ukazanie bogactwa historii i tradycji szkoły;

-  zachęcanie do samodzielnej twórczości literackiej  absolwentów, uczniów i  pracowników

naszej szkoły;

-  podzielenie  się  własnymi  wspomnieniami,  jak  również  ukazanie  międzypokoleniowego

dziedzictwa związanego z  35 letnim funkcjonowaniem  Szkoły Podstawowej nr 7 im. VII

Obwodu "Obroża" AK w Legionowie.



III   Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla absolwentów, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr

7 im. VII Obwodu „Obroża" AK w Legionowie.

Konkurs jest organizowany w czterech kategoriach wiekowych:

1.  Oddziały I-III

2. Oddziały IV-V

3. Oddziały VI-VIII

4.  Absolwenci i pracownicy szkoły

  

IV  Organizacja i przebieg konkursu  w poszczególnych kategoriach wiekowych

Warunkiem uczestnictwa w  konkursie jest napisanie utworu literackiego własnego autorstwa

dostarczenie go zgodnie z wytycznymi podanymi w poszczególnych grupach wiekowych w

czasie trwania konkursu.

Konkurs trwa od dnia 10 czerwca 2021 r.  do dnia  15 września 2021 r. 

Termin  dostarczania  prac mija  15 września 2021 r. 

1.   Oddziały I-III 

Konkurs „To piękny czas” jest skierowany do uczniów oddziałów I-III.

Aby  wziąć  w  nim  udział,  uczeń  powinien  przygotować  pracę  konkursową  w  zgodzie  

z wytycznymi:

 forma pracy:  wiersz;

 polecenie:  Napisz  wiersz  zgodny  z  tematem  konkursu:  „To  piękny  czas”.

Utworowi nadaj tytuł. 

 forma  wiersza  dowolna,  zgodna  z  artystycznymi  wyborami  twórców:

-  wiersz  rymowany  lub  biały  (bez  rymów)  o  dowolnym  układzie  wersów,

- może być podzielony na zwrotki;

 praca powinna zawierać minimum 8 wersów;



 pracę  należy  przekazać  nauczycielowi  uczącemu w danej  klasie  wraz  z  dołączoną

krótką  informacją  o  autorze  (imię  nazwisko,  oddział,  tytuł  pracy)  oraz  zgodą  na

publikowanie pracy na stronie internetowej naszej szkoły.

Kryteria oceniania:

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:

 wartość artystyczno-literacka utworu;

 oryginalność ujęcia tematu wiersza;

 poprawność językowa i ortograficzna;

 

2.  Oddziały  IV-V  

Konkurs „Dobrych chwil nie zapomnę” jest skierowany do uczniów oddziałów IV-V.

Aby  wziąć  w  nim  udział,  uczeń  powinien  przygotować  pracę  konkursową  w  zgodzie  

z wytycznymi:

 forma pracy: list prywatny;

 polecenie:  Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym opiszesz, co najbardziej

lubisz w naszej szkole. Opowiedz mu/jej o tym, jak wyglądają lekcje, wycieczki, podziel

się ciekawymi wspomnieniami ze szkolnych korytarzy.

 praca w formie wydruku, nie może liczyć więcej niż 1 stronę formatu A4 (czcionka

Times New Roman  12, interlinia 1,5); każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę

nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach

 pracę należy przekazać nauczycielowi  języka polskiego uczącemu w danym  oddziale

wraz  z  dołączoną krótką  informacją  o autorze  (imię  nazwisko,  oddział,  tytuł  pracy)  oraz

zgodą na  publikowanie pracy na stronie internetowej naszej szkoły.



Kryteria oceniania:

 kompozycja zgodna z formą wypowiedzi (list prywatny do kolegi bądź koleżanki),
graficznie wyodrębnione akapity; spójność tekstu;

 zgodność z poleceniem;

 poprawność językowa, ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna;

 zakres użytych środków językowych;  

 kreatywne zrealizowanie tematu;

 praca musi spełniać wymogi techniczne (patrz wytyczne powyżej).

Oddziały VI - VIII

Konkurs „Myślami wracam do tych chwil” jest skierowany do uczniów oddziałów VI-VIII.

Aby  wziąć  w  nim  udział,  uczeń  powinien  przygotować  pracę  konkursową  w  zgodzie  

z wytycznymi:

 forma  pracy:  jedna  wybrana  forma  wypowiedzi  pisemnej:  opowiadanie  twórcze,

sprawozdanie lub kartka z pamiętnika  

 polecenie:  Napisz  opowiadanie twórcze, sprawozdanie lub kartkę z pamiętnika

na temat związany z tytułem konkursu: „Myślami wracam do tych chwil”

 każdy  uczestnik  konkursu  może  zgłosić  1  pracę  (opowiadanie,  sprawozdanie  lub

kartkę  z  pamiętnika)   nigdzie  wcześniej  niepublikowaną  i nienagradzaną  w  innych

konkursach.  

 praca  w formie  wydruku,  nie  powinna przekraczać  1000 znaków  z  zachowaniem

formatu: czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5,

  pracę należy przekazać nauczycielowi  języka polskiego uczącemu w danym oddziale

wraz  z  dołączoną krótką  informacją  o autorze  (imię  nazwisko,  oddział,  tytuł  pracy)  oraz

zgodą na  publikowanie pracy na stronie internetowej naszej szkoły.



Kryteria oceniania:

 zgodność z tematem konkursu;

 kompozycja zgodna z formą wypowiedzi (Każda forma wypowiedzi pisemnej powinna

być zrealizowana z zasadami jej pisowni, czyli  mieć cechy szczególne- trójdzielność

wypowiedzi oraz odpowiednią narrację - w 1 lub 3 osobie liczby pojedynczej czasu

przeszłego);

 poprawność językowa, ortograficzna, stylistyczna i interpunkcyjna;

 oryginalność prezentowanych treści;

 walory literackie.

4. Absolwenci i pracownicy szkoły

 Konkurs  „Garść  wspomnień  z  mojej  szkoły” jest  skierowany  do   absolwentów

 i pracowników Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie

Aby wziąć w nim udział,  należy przygotować pracę konkursową  zgodnie z wytycznymi :

 forma pracy:  dowolna, zależna od inwencji  twórczej uczestnika (np. opowiadanie,

kartka z pamiętnika, wspomnienie, wiersz); 

 praca musi być tematycznie związane z życiem szkoły i zgodna z tematem konkursu;

 każdy uczestnik konkursu może zgłosić  1 pracę nigdzie wcześniej  niepublikowaną

i nienagradzaną w innych konkursach

 praca  przesłana  w  formie  elektronicznej,   w  formacie:  czcionka  12  Times  New

Roman, interlinia 1,5, nie powinna przekraczać 3000 znaków. 

 do pracy (wysłanej w formie załącznika) należy dołączyć krótką informację o autorze (imię

nazwisko, tytuł pracy z zaznaczeniem absolwent czy pracownik)  oraz zgodę na  publikowanie pracy

na stronie internetowej naszej szkoły

 pracę należy przesłać na  adres internetowy naszej szkoły: sekretariat@sp7.legionowo.pl

wpisując w temat e-maila następującą treść: Konkurs literacki „Garść wspomnień z mojej

szkoły".



Kryteria oceniania:

 zgodność z tematem konkursu;

 wartość merytoryczna, 

 oryginalna forma realizacji tematu, 

 walory estetyczne, 

 poprawność   językowa i stylistyczna.

V   Nagrody

Spośród  uczestników konkursu jury wytypuje laureatów  -  po jednym z każdej kategorii

wiekowej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody  książkowe.

VI  Jury

 Komisję konkursową oraz jury konkursu stanowią nauczyciele poloniści przygotowujący

 konkurs.

 

VI  Postanowienia końcowe

     
Przesłane prace nie będą zwracane.

Prace, które nie będą spełniały kryteriów, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Prace zwycięzców  zostaną  przedstawione na stronie internetowej naszej szkoły .

Wszelkie wynikłe problemy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.
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