XI Wojewódzki Konkurs Literacki

Pod ojczystym niebem
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku ogłasza
konkurs adresowany do uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań
literackich, budzenie tożsamości narodowej oraz rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i talentu uczniów
poprzez dbałość o czystość języka polskiego i kształcenie umiejętności wypowiadania się na piśmie.
Tematyka może obejmować wszystkie sfery życia dziecka i jego codziennych spraw, gdyż to wszystko, co
dotyczy dziecka, dzieje się pod jego ojczystym niebem. Konkurs został objęty patronatem honorowym
Prezydenta Miasta Gdańska oraz Zarządu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
Regulamin konkursu
1. Praca konkursowa może być napisana w dowolnej formie literackiej: wiersz, opowiadanie, legenda,
wspomnienie.
2. Utwór musi być samodzielnie napisany przez dziecko. Dopuszczalna jest ingerencja nauczyciela w
celu korekty ortograficznej i językowej pracy.
3. Długość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A-4.
4. Ze szkoły może być nadesłana dowolna ilość prac, po 1-3 od ucznia.
5. Dozwolone jest nadsyłanie prac indywidualnie przez uczniów ze zgodą podpisaną przez opiekuna
prawnego.
6. Gotowe prace w formie wydruku komputerowego ( w 3 egzemplarzach) oraz płytki CD (doc
czcionka Calibri rozmiar 11 ) powinny zawierać tylko imię i nazwisko autora oraz klasę. Prace bez
załączonej płytki wezmą udział w konkursie, lecz w przypadku nagrodzenia nie zostaną
zamieszczone w tomiku pokonkursowym ( możliwe jest dostarczenie wersji elektronicznej
nagrodzonego
utworu
w
ciągu
tygodnia
po
otrzymaniu
wyników
na
adres
a.schild@sp2.edu.gdansk.pl).
7. Pozostałe informacje:
- nazwa szkoły
- adres szkoły
- nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za samodzielność pracy
- adres e-mail szkoły lub nauczyciela
powinny być zawarte na dołączonej Karcie zgłoszenia. W celu wyeliminowania pomyłek Kartę
zgłoszenia prosimy wypełniać komputerowo ( można pobrać z regulaminu zamieszczonego na
stronie szkoły http://sp2.edu.gdansk.pl ).
8. Prace oceniane będą przez jurorów z zewnątrz w następujących kategoriach wiekowych:
 klasy I-III
 klasy IV-VI
 klasy VII –VIII
 uczniowie uczący się języka polskiego
mieszkający poza granicami Polski oraz
obcokrajowcy uczęszczający do szkół na terenie województwa pomorskiego
W każdej kategorii przewiduje się przyznanie 3 nagród oraz 3 wyróżnień. Organizator zastrzega
sobie inny podział nagród.
9. Terminy konkursu:
- nadsyłanie prac do 31 stycznia 2020r.
- ogłoszenie wyników – marzec 2020r.
- zakończenie konkursu – maj 2020r.

10. Prace powinny zostać nadesłane na adres organizatora
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami sportowymi
im. Armii Krajowej
ul. H. Marusarzówny 10
80-288 Gdańsk
z dopiskiem XI Wojewódzki Konkurs Literacki Pod ojczystym niebem
11. Organizator prześle listę laureatów do ich opiekunów drogą elektroniczną na podane adresy e-mail
oraz poinformuje o terminie wręczenia nagród. Lista zostanie również zamieszczona na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 2.
12. Laureaci otrzymają
dyplomy, nagrody książkowe oraz tomiki pokonkursowe, a ich nauczyciele
podziękowania. Przewidziane są również dyplomy uznania od przedstawicieli patrona szkołyczłonków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
13. Organizator ma prawo dysponować pracą w celach związanych z konkursem.
14. Dodatkowe
pytania
można
kierować
do
organizatorów
na
adres
e-mail
m.walkusz@sp2.edu.gdansk.pl lub m.sikorra@sp2.edu.gdansk.pl
15. Zachęcamy do zapoznania się z tomikami z poprzednich edycji konkursu zamieszczonymi na stronie
szkoły http://sp2.edu.gdansk.pl w zakładce Wojewódzki Konkurs Literacki.

Organizatorki
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Karta zgłoszenia na XI Wojewódzki Konkurs Literacki
Pod ojczystym niebem
Zgłaszam na konkurs prace następujących uczniów :
1…………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………….
Kategoria……………………………………………………………………………………….
Szkoła …………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………….
Adres e-mail……………………………………………………………………...

Oświadczam, że utwory są wynikiem samodzielnej pracy ucznia pod moim kierunkiem, a opiekun
prawny wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i wykorzystanie prac na
potrzeby Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Pod ojczystym niebem” .
…………………………………..
( podpis nauczyciela )

