
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„REKLAM NIE SŁUCHAMY  

PAPIEROSOM SIĘ NIE DAMY!”. 

 

Pedagog szkolny zaprasza uczniów do udziału w konkursie, którego celem jest zwrócenie uwagi ludzi na 
kwestię zdrowotnych oraz społecznych skutków palenia tytoniu. 

I. Organizator 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BIERTOWICACH 

 
II. Cele konkursu 

1. Poszerzenie wiedzy o skutkach zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów i e-papierosów. 

2. Promocja zdrowego stylu życia. 

3.Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawnośd stylistyczną i językową utworu. 

5. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi Światowego Dnia bez Tytoniu. 

 
III. Zasady uczestnictwa. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Biertowicach. 

2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 
- uczniowie  

klasy: I – II 
klasy: IV – VI 

3. Prace konkursowe muszą byd pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi 
i nienagrodzonymi w konkursach literackich. 

4. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisad wiersz dotyczący:  

- negatywnych skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów oraz e-papierosów lub 

- roli jednolitych opakowao wyrobów tytoniowych w ograniczeniu palenia tytoniu na świecie. 

5. Pracę konkursową należy dostarczyd w 1 egzemplarzu do pedagoga szkolnego (można zostawid w pokoju 
nauczycielskim). 

6. Każda praca konkursowa powinna byd opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące dane: 
tytuł utworu, imię i nazwisko autora, klasa autora. 

7. Jeden Autor może przedstawid tylko 1 utwór. 



IV. Termin i miejsce nadesłania prac. 

1. Prace należy składad w kopercie z dopiskiem „Konkurs literacki” w terminie od 14.05.2016 do 27.05.2016 
roku do pedagoga szkolnego lub w pokoju nauczycielskim. 

 
V. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. 

 
VI. Kryteria oceniania: 

- Zgodnośd z tematem, 
- twórczy charakter utworu, 
- poziom literacki pracy, 
- samodzielnośd i oryginalnośd. 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31.05.2016 roku. 

2. Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w dwóch kategoriach: 
Kategoria I - Uczniowie klasy I-II, 
Kategoria II - Uczniowie klas IV-VI 
Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody. 

3. Prace konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora. 

4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce 
szkolnej pedagoga a najlepsze prace umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 


