
    
 

Regulamin 
V Powiatowego Konkursu Literackiego 

dla Uczniów Klas IV - VIII Szkół Podstawowych 
“Czytam, bo lubię” 

 

1. Organizator konkursu  
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim 
 

2. Adresaci konkursu: 
 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych 

powiatu mińskiego. 
 

3. Cele konkursu: 
 Popularyzowanie twórczości pani Joanny Jagiełło 
 Stworzenie piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości. 
 Inspirowanie twórczości literackiej. 
 Stworzenie możliwości debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym. 
 Budzenie zainteresowań literaturą. 
 

4. Wymagania konkursowe: 
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie w języku polskim 

opowiadania tematycznie związanego z problemem poruszonym w książkach 
p. Joanny Jagiełło „Urodziny” (klasy IV-VI) i “Zielone martensy” (klasy 
VII-VIII). Inspiracją mogą być dowolne sytuacje prawdziwe lub wymyślone. 

 Nadesłany tekst musi być samodzielną pracą, wcześniej niepublikowaną 
i nienagradzaną w konkursach literackich. 

 Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać opowiadanie o objętości od 2 do 3 
stron formatu A4 maszynopisu lub wydruku komputerowego, czcionką Times New 
Roman rozmiar 14. Interlinia powinna wynosić 1,5 wiersza. Prace niespełniające 
wymogów formalnych nie będą brane pod uwagę. 

 Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedno opowiadanie. 
 Przesłane opowiadanie w jednym egzemplarzu musi być oznaczone godłem 

lub hasłem. Dane identyfikujące uczestnika: metryczkę oraz oświadczenie 
rodzica należy umieścić w dołączonej do wydruku opowiadania zaklejonej 
kopercie opatrzonej tym samym godłem lub hasłem. 



 Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac w każdej 
kategorii wiekowej. 

 

5. Termin konkursu: 
 Prace literackie prosimy wysyłać do 10.11.2022 r. pocztą na adres:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9,  
05-300 Mińsk Mazowiecki. 

 Na kopercie należy umieścić dopisek “Czytam, bo lubię”. 
 

 6. Ocena prac: 
 Prace konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wejdą nauczyciele 

języka polskiego, pracownicy biblioteki oraz przedstawiciel dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

 Prace oceniane będą pod względem: 
- twórczego charakteru utworu, 
- poprawności stylistycznej i językowej, 
- poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, 
- poziomu literackiego, 
- samodzielności i oryginalności. 

 

7. Laureaci: 
 Jury w dwóch kategoriach wiekowych wyłoni laureatów I, II, III miejsca. 
 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas spotkania z autorką - panią 

Joanną Jagiełło.  

Planowane jest ono na dzień 28.11.2022 r. o godz. 10:00  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 9  

w Mińsku Mazowieckim. 
 

8. Informacje dodatkowe: 
 Niniejsze konkursy odbędą się wraz z dostosowaniem zaleceń epidemicznych 

MEiN, MZ oraz GIS dla szkół. 
 Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne 
podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione 
na świadectwie ukończenia szkoły. 

 
 

Pytania prosimy kierować do organizatorek:  
p. Małgorzaty Szczęsnej, p. Justyny Kulmy,  

p. Małgorzaty Nowickiej, p. Bożeny Polkowskiej 
drogą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl  

mailto:konkurssp1kopernik@wp.pl

