
Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do

udziału w Międzyszkolnym Konkursie Literackim pt.

Z patronem za pan brat! 

Konkurs literacki został ogłoszony z okazji jubileuszu 140-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr

43 im. KEN w Krakowie. 

Zadaniem uczestników Konkursu będzie napisanie twórczego opowiadania na temat patrona swojej

szkoły.  Tematyka  może  dotyczyć  życia  Patrona  Szkoły,  jego  twórczości  bądź  uniwersalnych

wartości, którymi się kierował.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych Dzielnicy X w Krakowie.

Cele szczegółowe konkursu:

1.  Rozbudzanie ciekawości poznawczej, kreatywności, samodzielności i twórczego myślenia

uczniów.

2.  Kształcenie  umiejętności  samodzielnego  zdobywania  wiedzy,  rozwijanie  pasji

poszukiwania wartości estetycznych literatury.

3.  Stwarzanie  możliwości  do  wykorzystania  wiedzy  kulturowo-literackiej,  świadomości

językowej i stylistycznej w praktyce.

4.  Kształcenie  umiejętności  prezentowania  własnych  opinii  oraz  prowadzenia  dialogu  na

tematy związane z kulturą, sztuką, nauką i literaturą.

5.  Rozwijanie talentów uczniów.

 

Postanowienia ogólne:

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2.  Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3.  Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 43 im. KEN w Krakowie.

4.  Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej SP 43 w

Krakowie: https://sp43-krakow.pl/

https://sp43-krakow.pl/


Wszelkie bieżące informacje dotyczące konkursu publikowane będą na stronie internetowej szkoły.

Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest napisanie twórczego opowiadania. Podkreślenie etosu języka polskiego

i motywowanie różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym.

 

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:

1.  Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Dzielnicy X w Krakowie.

2.  Uczestnik wykonuje pracę literacką indywidualnie.

3.  Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie  prace autorstwa uczestnika nienaruszające

praw autorskich osób trzecich (nigdzie poprzednio niepublikowane).

4.  Konkurs ma charakter międzyszkolny, jednoetapowy.

Konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 4 – 8 w dwóch kategoriach

wiekowych:

- dla uczniów klas 4 – 6

- dla uczniów klas 7 – 8

Zadaniem uczestników Konkursu jest  napisanie twórczego opowiadania pt.  Z patronem za pan

brat! Tematyka może dotyczyć życia Patrona Szkoły, jego twórczości bądź uniwersalnych wartości,

którymi się kierował.

Praca konkursowa powinna liczyć od 200 do 250 słów i zostać napisana na komputerze (Times

New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5). Należy wysłać ją na adres mailowy organizatorek konkursu:

bzietek@sp43-krakow.pl

Kryteria oceny pracy literackiej:

• zgodność treści z tematem,

• stopień samodzielności,

• indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,

• zgodności struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy wypowiedzi,

• poprawność kompozycyjna, uporządkowany układ treści, spójność tekstu,



• dobór słownictwa, poprawność leksykalna i frazeologiczna,

• poprawność gramatyczna, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,

• rozmiar pracy: od 200 do 250 słów (Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5).

Sposób składania prac konkursowych oraz     terminarz     konkursu:  

1. Prace konkursowe (wraz ze skanami zgód umieszczonymi w załączniku) można nadsyłać do 20

marca 2023 roku na adres mailowy: bzietek@sp43-krakow.pl

2. Z każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonieni zwycięzcy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przetwarzania i publikowania nadesłanych prac.

4.  Ogłoszenie  wyników nastąpi  31  marca  2023 roku.  Wyniki  zostaną opublikowane na  stronie

internetowej organizatora konkursu:  https://sp43-krakow.pl/  oraz przekazane na adresy mailowe

szkół uczestników.

5.  Forma i  data  wręczenia  dyplomów,  nagród  i  podziękowań  dla  uczniów zostanie  podana  do

publicznej wiadomości za pomocą adresów mailowych szkół/opiekunów naukowych uczniów.

Przewidywany termin to maj - czerwiec 2023 r.

Prawa autorskie:

1.  Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez uczestnika warunków

Konkursu określonych w niniejszym regulaminie. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem

określającym zasady Konkursu.

2.  Wraz  z  nadesłaniem pracy konkursowej  Uczestnik  udziela  bezterminowej,  nieodpłatnej

licencji na rzecz Organizatora w celu promowania niniejszego konkursu. Organizator zobowiązuje

się do przestrzegania praw autorskich osobistych wszystkich uczestników konkursu.

3.  Przystępując  do  Konkursu  uczestnicy  przyznają  Organizatorowi  prawa  do  bezpłatnego

eksponowania oraz bezpłatnych publikacji zgłoszonych prac, w jakiejkolwiek postaci: rzeczywistej,

drukowanej, telewizyjnej albo cyfrowej, włączając Internet.

Gorąco liczymy na zainteresowanie uczniów!

Organizatorki:

Barbara Ziętek-Baćkowska

Joanna Rosiek

https://sp43-krakow.pl/
mailto:bzietek@sp43-krakow.pl
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