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REGULAMIN 

POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„Dzieci też są narodem” 
(J. Korczak) 

 

Konkurs organizowany pod honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Sochaczew 
 

I. UCZESTNICY: 
 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. 

 
II. CELE KONKURSU: 

 

1. Rozwijanie wyobraźni i kształcenie wrażliwości na piękno literatury                        
i słowa. 

2. Rozbudzanie zainteresowań literackich. 
3. Zapoznanie z twórczością dziecięcą Janusza Korczaka, jako źródłem 

inspiracji pracy twórczej. 
4. Zainteresowanie ucznia procesem tworzenia, skłanianie do refleksji nad 

sobą, życiem, światem. 
 

Proponowane tematy prac: 
 

Szkoła podstawowa 

1) Mój list do króla Maciusia Pierwszego. 
2) Gdybym był królem i miał władzę … – opowiadanie. 
3) Mój pobyt na Planecie Spełnionych Marzeń – opowiadanie fantasy. 

 

 Gimnazjum 

1) Ta sprawa mnie poruszyła – mój artykuł do gazety lokalnej. 
2) Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Mój postulat na obrady Sejmu 

Dziecięcego. 
3) Świat dorosłych nam zabrania… – zwierzenia nastolatków. 

 
III. WYMOGI KONKURSOWE 

 

1. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń. 
2. Praca musi być własnego autorstwa. Wykrycie plagiatu dyskwalifikuje pracę 

ucznia w konkursie. 
3. Tekst powinien być czytelny (obowiązuje druk komputerowy). 
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4. Każda praca powinna być zatytułowana – do wyboru temat 
literacki. 

5. Do pracy należy dołączyć następujące informacje: nazwa szkoły, adres, 
telefon, nazwisko i imię autora pracy, klasa, tytuł pracy, imię i nazwisko 
opiekuna. 

6. Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w konkursie jest: 
- nadesłanie tekstu w terminie 
- podanie pełnych danych adresowych szkoły, informacji o autorze 

pracy i opiekunie. 
 

IV. KRYTERIA OCENIANIA 
 

1. Każda zgłoszona do konkursu praca będzie oceniana w dwóch grupach 
wiekowych: 

a) klasy 4-6 szkoły podstawowej 
b) gimnazja 

 

2. Komisja będzie oceniała przede wszystkim:  
- poziom literacki tekstów,  
- nieszablonowe, oryginalne ujęcie tematu, 
- bezbłędność w zakresie językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym, 
- zgodność z tematem oraz formą pracy, 
- estetykę i staranność wykonania. 

 

3. Prace biorące udział w konkursie pozostają do wyłącznej dyspozycji 
organizatorów. 

 

4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość wykorzystania 
nadesłanych prac w celach wystawienniczych (gazetka szkolna, gazetka 
ścienna). 

 

V. Prace konkursowe uczniów prosimy nadsyłać do dnia 10 maja 2012r. 

Prace prosimy kierować na adres: 
  

Szkoły Podstawowej nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 

ul. Staszica 25, 96-500 Sochaczew 
tel./fax. 46 862 21 08 

z dopiskiem: KONKURS LITERACKI  Dzieci też są narodem 

 
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróżnień, 

dyplomów pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli planowane jest 

jesienią 2012r. 

 

Wszelkie pytania związane z regulaminem można kierować do pani Anny Traczyk                  
lub pani Justyny Łukawskiej. 


