Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Janusza Korczaka w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Staszica 25

REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO
Konkurs organizowany w związku z obchodami 50−lecia Szkoły Podstawowej
nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka.
I.

UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1 − 6 Szkoły Podstawowej nr 4
w Sochaczewie.

II.

CELE KONKURSU
1. Rozbudzenie wyobraźni i kształcenie wraŜliwości na piękno literatury i słowa.
2. Zainteresowanie ucznia procesem tworzenia, skłanianie do refleksji
oraz inspirowanie do podejmowania własnych prób literackich.
3. Doskonalenie umiejętności redakcyjnych w zakresie róŜnych form wypowiedzi.

Proponowane tematy prac:
Klasy 1 − 3
1. Mój kolega ze szkolnej ławki.
2. WciąŜ pamiętam mój pierwszy dzień w szkole.
3. Moi Drodzy Przyjaciele… − napisz w imieniu szkoły list skierowany
do uczniów.
Klasy 4 − 6
1. To była niezapomniana lekcja − opowiadanie.
2. O takiej szkole marzę − forma dowolna.
3. śycie ucznia pełne jest niespodzianek − zapiski z uczniowskiego pamiętnika.

III.

WYMOGI KONKURSOWE
1. Autorem pracy moŜe 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).
4. KaŜda praca musi zawierać następujące informacje:
− tytuł (wybrany temat literacki)
− imię, nazwisko oraz klasę autora pracy
5. Jedna klasa moŜe zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe, które naleŜy
przekazać organizatorom przez nauczyciela polonistę lub wychowawcę.

IV.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
a) klasy 1 − 3
b) klasy 4 − 6
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. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie moŜliwość wykorzystania zgłoszonych
prac w celach wystawienniczych.

V.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
Prace konkursowe uczniów naleŜy przekazać do dnia 10 lutego 2014r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród, wyróŜnień,
dyplomów pamiątkowych oraz podziękowań dla nauczycieli
planowane jest w maju 2014r.
.

