
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO  
DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  

Z OKAZJI 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

ORGANIZATOR:  
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie 

CELE KONKURSU:  

- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów, 
- doskonalenie umiejętności językowych, 
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci, 
- poszukiwanie nowych talentów, 
- wzmocnienie postaw patriotycznych. 
 
TEMATYKA KONKURSU: 

Tematem konkursu jest poetyckie wyrażenie uczuć patriotycznych w formie wiersza na temat 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 

ADRESACI KONKURSU: 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas III Szkoły Podstawowej z gminy Brwinów. 

FORMA WIERSZA: 

- dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 
- treść zgodna z tematem konkursu, 
- wiersz powinien być napisany samodzielnie, nigdzie do tej pory nie publikowany i nie 
nagradzany. Prace kopiowane z książek, czasopism i Internetu nie będą brane pod uwagę, 
- praca musi zawierać minimum 8 wersów, maksimum 16, 
- praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego, 
- prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą:  imię i nazwisko autora, klasę, nazwę 
szkoły.  
 
KRYTERIA OCENY PRACY: 

Prace będą oceniane pod względem: 
-  zgodności z tematem 
- doboru środków artystycznego wyrazu, 
- wartości literackich, 
- samodzielności wykonania zadania.  
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs jest dwuetapowy: 
- pierwszy etap: szkolny, trwa do 20 kwietnia 2018r. Prace należy składać do koordynatora 
wyznaczonego przez Dyrektora danej szkoły. Komisja w każdej szkole wybiera 5 najlepszych 
wierszy. 



- drugi etap: gminny. Wybrane prace należy przesłać do organizatora - Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących (sekretariat)  do 11 maja 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na 
uroczystej gali 7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Szkoły Podstawowej Nr 2  
w Brwinowie.  
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacja Regulaminu Konkursu. 
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. prawo do publikacji drukiem,  
do przenoszenia na nośniki elektroniczne, do publikacji w Internecie i publikacji  
na wystawach. 

3. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie,  wyrażają pisemną zgodę  
na rozpowszechnianie wizerunku dziecka i jego pracy do celów promocji konkursu. 

4. Prezentacja najlepszych wierszy przez ich autorów, nastąpi na uroczystej gali  
7 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 2 w Brwinowie.  

5. Na laureatów czekają nagrody. 
6. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Brwinowie -  www.zsobrwinow.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metryczka: 

 Imię i nazwisko autora:  
 
 

                              Klasa:   
 
 

                 Nazwa szkoły:   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgoda rodzica 
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka 
……………………………………………………………… – w celu promocji 
konkursu poetyckiego dla uczniów klas  III Szkoły Podstawowej z okazji 100 – lecia 
odzyskania niepodległości, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Brwinowie.  
                            
                                    
……………………………………………………………………………………… 
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