
 

„Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później 

ta, którą sam stworzyłeś.”    Peter Sellers 

 

REGULAMIN 

Szkolnego Konkursu Literackiego 
 „Moja Rodzina” 

 

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie  
i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chąśnie  

2. Cele konkursu: 
 promowanie rodziny, wzmacnianie więzi uczuciowych i poczucia wspólnoty  

z najbliższymi członkami rodziny;  

 pogłębianie świadomości dzieci o znaczeniu wartości rodziny w życiu 

człowieka; 

  upowszechnianie twórczości dziecięcej oraz prezentacja artystycznych 

zdolności dzieci; 

 inspirowanie do aktywności twórczej i czytelniczej; 

 rozwijanie wyobraźni, rozbudzanie fantazji oraz kreatywności. 

3. Adresaci konkursu: uczniowie klas I – III oraz V - VIII 
4. Zasady uczestnictwa: 

1) Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza na temat własnej Rodziny 
(tradycje, zwyczaje, wspólny czas wolny, wakacje, zabawy) 

2) Kryterium oceny: samodzielność, pomysł, zgodność z tematem, poprawność 
językowa, wartość literacka. 

3) Każdy uczeń może zgłosić na konkurs jeden utwór.  
4) Utwory mają być stworzone samodzielnie i powinny zawierać minimalnie  

8 wersów. 
5) Zgłoszenie utworu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to 

utwór własny, samodzielny, który wcześniej nie był publikowany. 



6) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac 
oraz do ich publicznej ekspozycji, w tym publikacji na stronie szkoły. 

7) Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac konkursowych w dwóch 

grupach wiekowych. 

8) Ewentualne pytania: klasy VII i VIII - Alicja Bombrych tel. 511 744 302,  

klasy V i VI - Katarzyna Włodarska tel. 697 671 138  

oraz wychowawcy klas I - III 
9) Termin dostarczenia prac: 30.11.2020 r., na adres: 

alicja.bombrych@gmail.com – klasy VII i VIII 
Katarzynawlodarska30@wp.pl -  klasy V i VI oraz na adresy e-mail 
wychowawców klas I – III. 

 

Postanowienia końcowe 

 Na zwycięzców i uczestników czekają nagrody niespodzianki ufundowane przez 

GOPS w Chąśnie, które zostaną wręczone po powrocie uczniów do szkoły. 

 Ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły. 

Serdecznie zapraszamy! 
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