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Szkolnego Konkursu Literackiego
Zostań w domu! – Czytaj książkę!

ZOSTAŃ W DOMU to  apel  pojawiający  się  obecnie  najczęściej.  Zwykle  po  kilku

dniach  odosobnienia  zaczyna  dopadać  nas  nuda.  Dla  zachowania  dobrego

samopoczucia,  ważne  jest,  aby  zająć  się  czymś.  Każdy  na  swój  własny  sposób.

Wspaniałą alternatywą na nudę jest książka, która wprowadza nas w niezapomniany,

często  tajemniczy  świat  bohaterów.  Książka,  która  uczy,  bawi  i  wychowuje.  

     Zapraszam  wszystkich  do  napisania  krótkiego  wiersza   łączącego  hasło  

ZOSTAŃ W DOMU! i CZYTAJ KSIĄŻKĘ!

I.ORGANIZATOR

Organizatorem  Konkursu  na  ”Zostań  w  domu!  –  Czytaj  Książkę!”  jest  Biblioteka  Szkoły

Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego  w Błędowie.

II CELE KONKURSU 

1. Wsparcie akcji „ZOSTAŃ W DOMU!”.

2. Popularyzowanie czytelnictwa.

3. Rozbudzania wyobraźni i kreatywności. 

4. Rozwijanie aktywności twórczej.

5. Uwrażliwianie na piękno słowa. 

6. Wypełnienie wolnego czasu. 

7. Wspieranie talentów literackich.



III WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs adresowany jest do uczniów  Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 

w Błędowie i przebiegał będzie w dwóch grupach wiekowych: 

I grupa - klasy I i II                     II grupa-  klasy IV – VIII

2. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wiersza promującego zarówno akcję  

„ZOSTAŃ W DOMU!”, jak i CZYTANIE KSIĄŻEK! jako dobrą alternatywę na nudę w tym 

trudnym dla każdego czasie.

3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie (ułożone samodzielnie przez 

uczestników konkursu), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, 

nienagradzane w innych konkursach. 

4. Wiersz powinien zawierać  minimalnie 8 wersów.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wiersza drogą elektroniczną  

na adres a.bombrych  @gminachasno.pl  lub  alicjabombrych@op.pl 

6. Praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa, numer telefonu kontaktowego. 

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 

8. Po ogłoszeniu wyników zwycięskie wiersze wraz z nazwiskiem autora zostaną 

opublikowane na stronie internetowej szkoły.

IV ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Komisja Konkursowa w składzie: 

Przewodnicząca: Alicja Bombrych 

Członkowie: Katarzyna Włodarska i Katarzyna Wojciechowska 

2. Komisja oceni: zgodność prac z tematyką, twórczy charakter utworu, poprawność 

stylistyczną i językową, walory literackie oraz oryginalność.

3. Prace konkursowe należy przysyłać w terminie do dnia 15 maja 2020 r.

4. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie konkursu 

lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej

5. Laureaci ( I, II, III miejsce) zostaną nagrodzeni oceną celującą z języka polskiego, 

natomiast uczniowie wyróżnieni ( kolejne trzy prace) otrzymają ocenę bardzo dobrą, 

pozostali uwagi pozytywne za aktywność. 

 6. Pytania i wątpliwości: A. Bombrych Tel. 511 744 302
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