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KONKURS LITERACKI 

Z OKAZJI 30-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU 

Wspomnienia o szkole pisane orlim piórem  

Regulamin konkursu 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs jest organizowany w celu uczczenia 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 3 

 w Bieruniu poprzez przedstawienie niezwykłego, ciekawego, zabawnego lub zaskakującego 

wydarzenia ze szkolnych lat. 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodziców (absolwentów Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Bieruniu) w celu międzypokoleniowej integracji. 

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem 

 i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin konkursu dostępny 

jest w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej szkoły: www.sp3.bierun.pl 

4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu. 

II.  Uczestnicy: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV - VI SP3 w Bieruniu. Prace uczniów mogą być 

inspirowane wspomnieniami rodziców oraz innych członków rodziny (absolwentów szkoły). 

III. Cele konkursu: 

1. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów oraz popularyzacja ich zdolności. 

2. Kształtowanie wrażliwości literackiej i estetycznej. 

3. Inspirowanie twórczości literackiej. 

4. Zwrócenie uwagi uczniów na szkołę, w której się uczą, poznanie jej tradycji i historii. 

5. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 

6. Pielęgnowanie więzi rodzinnych, więzi ze szkołą i Małą Ojczyzną. 
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IV. Wymagania dotyczące prac konkursowych: 

1. Praca powinna przyjąć formę opowiadania dotyczącego życia Szkoły Podstawowej  

nr 3 w Bieruniu ilustrowanego rysunkami lub fotografią. 

2. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 z interlinią 1,5. 

3. Każda praca powinna być opatrzona informacją zawierającą imię i nazwisko, wiek (klasa) 

ucznia oraz imię i nazwisko osoby, której wspomnieniami inspirował się autor. 

4. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3  

w Bieruniu lub nauczycieli języka polskiego do 10 listopada 2015 roku. 

V. Kryteria oceniania prac: 

1. Twórczy charakter utworu. 

2. Poprawność stylistyczna i językowa. 

3. Poziom literacki pracy. 

4. Oryginalność ujęcia tematu. 

5. Ogólna estetyka pracy. 

VI. Jury konkursu: 

Prace konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez 

organizatora danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie prac konkursowych 

i wizerunku autora w materiałach promocyjnych szkoły zgodnie z ustawą  

z dn. 29 września 1997r.  

2. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 12 grudnia 2015r. 

w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu podczas uroczystych obchodów Jubileuszu 30-lecia 

szkoły. 

3. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

4. Jury konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty redakcyjnej do prac 

przeznaczonych do publikacji  (np. usuwanie literówek). 

5. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie według wzoru podanego przez organizatora 

konkursu (załącznik). 


