


 Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

 Serdecznie zapraszamy do promocji pisarstwa wśród dzieci i młodzieży poprzez udział 
w kolejnej edycji naszego konkursu literackiego.

 Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecięcym piórem” 2019 został objęty honorowym 
patronatem Wójta Gminy Jonkowo, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Radio Olsztyn.

CELE KONKURSU:
– umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji,
– rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia,
– zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze,
– rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów,
– rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kul-

turę i estetykę języka,
– dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, 

formy wypowiedzi,
– wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, in-

terpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym),
– promowanie osiągnięć uczniów.

USTALENIA OGÓLNE:
Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecięcym piórem” jest skierowany do uczniów szkół 
podstawowych (kl. IV-VIII).

Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący – Iwona 
Szymańska, Monika Wilczewska.

Prace należy złożyć do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stro-
nie internetowej szkoły.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
 
 
TEMAT KONKURSU:
Konkurs Literacki „Dziecięcym piórem” jest skierowany do uczniów, dla których pisanie to 
pasja. Mlodzi pisarze zmierzą się z następujacym tematem: „Człowiek nie utkał pajęczyny ży-
cia – jest on niteczką w tej pajęczynie. Jeżeli niszczy więc pajęczynę, niszczy samego siebie” 
Si’ahl
Napisz utwór literacki wierszem lub prozą, którego tematem bedzie destrukcyjny wpływ 
działań człowieka na zasoby naturalne naszej planety.



FORMY KONKURSOWE:
Formy epickie: opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika.
Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

TERMIN I ZASADY ZGŁASZANIA:
Proszę o wysłanie prac za pomocą poczty elektronicznej dzieciecympiorem@gmail.com

Termin składania prac do dnia 17 kwietnia 2020 r.

WYMAGANIA KONKURSOWE:
Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12).

Utwory liryczne i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.
Oceniane będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość meryto-
ryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo-stylistyczna, bo-
gactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs jest jednoetapowy.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród uczestników, których prace oceni szanowne jury: poetka 
pani Bożena Kraczkowska, poeta pan Arkadiusz Łakomiak.
Najlepsze trzy prace w dwóch kategoriach wiekowych (kl. IV-VI i VII-VIII) zostaną nagrodzone. 
Komisja konkursowa będzie oceniała prace w dwóch kategoriach: formy epickie i formy lirycz-
ne. Ich treść pojawi się na stronie internetowej naszej szkoły, a artykuł o zwycięzcach w lokal-
nej prasie. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 maja w trakcie zorganizowanego w Szkole Podsta-
wowej we Wrzesinie Poranka Literackiego, na który zaproszeni zostaną autorzy najlepszych 
prac wraz ze swoimi opiekunami. Będzie to doskonała okazja, aby posłuchać twórczości mło-
dych literatów, spotkać interesujących ludzi, spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

wszelkie pytania proszę kierować na adres dzieciecympiorem@gmail.com lub pod numerem 
telefonu 577 88 50 11



Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook Dziecięcym Piórem


