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2023 ROKIEM MIKOŁAJA KOPERNIKA 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI DZIECIĘCEJ 

„Wierszem o Koperniku” 

Regulamin konkursu 

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU 

Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gen. Bema 66 87-100 Toruń 

tel. 56 622 87 80, 798 866 907  e-mail: sekretariat@sp7.ovh 

2. CELE KONKURSU 

● Uczczenie 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. 

● Pogłębienie wiedzy uczniów o postaci Mikołaja Kopernika i jego dokonań. 

● Rozwijanie twórczości literackiej. 

● Promocja i propagowanie poezji. 

● Uwrażliwienie uczniów na piękno języka ojczystego. 

● Prezentacja dziecięcej twórczości i rozwijanie talentów. 

 

3. ADRESACI KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. 

4. ZADANIE KONKURSOWE 

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie wiersza dotyczącego postaci i/lub 

dokonań Mikołaja Kopernika. Wiersz powinien mieć nie mniej niż 8 wersów. Każdy wiersz powinien 

być opatrzony tytułem. Może zawierać rymy, ale nie jest to warunek konieczny. 

5. TERMINY KONKURSU 

Wiersze w postaci papierowej należy dostarczyć do organizatora konkursu do dnia 20 stycznia 2023 

roku z dopiskiem “Wierszem o Koperniku”. 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach: klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie szkoły 

podstawowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora wydrukowanej 
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pracy dziecka w wymienionym w regulaminie terminie oraz dostarczenie odręcznie podpisanych 

zgód. Prace należy czytelnie opisać (tytuł wiersza, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, nazwa szkoły, 

imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz adres e-mail i nr telefonu opiekuna). 

7. KRYTERIA OCENY 

Ocenie podlegać będzie: 

● Zgodność utworu z tematem. 

● Oryginalność i walory artystyczne. 

● Samodzielność. 

● Zastosowanie rymów i/lub środków stylistycznych. 

8. PODSUMOWANIE KONKURSU 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 lutego 2023 roku. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane 

w holu głównym Szkoły Podstawowej Nr7 na ul. Bema oraz na stronie internetowej szkoły. Oprócz 

dyplomów i nagród rzeczowych, przewidziane jest odczytanie najlepszego wiersza na antenie 

toruńskiego Radia Gra oraz opublikowanie pozostałych prac na stronie internetowej tego radia. 

9. KONTAKT 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: dorota.kowalska@sp7.ovh 

 

 

 


