
ZAPROSZENIE 

Z okazji obchodów 26-lecia nadania szkole imienia Armii Krajowej zapraszamy uczniów 

klas 2 i 3 wraz z rodzicami  do udziału w konkursie poetyckim pt. „W mojej szkole”. 

Zachęcamy do stworzenia wiersza, który przybliży mieszkańcom naszej gminy historię 

szkoły, symbole, wartości oraz wpłynie na integrację środowiska lokalnego oraz poczucie 

przynależności lokalnej. 

 

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO  

„W mojej szkole” 

 Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie zaprasza wszystkich uczniów klas 2-3 

wraz z bliskimi do udziału w rodzinnym konkursie poetyckim na wiersz o naszej szkole pod 

hasłem „W mojej szkole”.  

1.Organizator konkursu  

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna  

2.Cele konkursu  

• Rozwijanie tożsamości ze środowiskiem lokalnym,  

• Promocja placówki,  

• Rozwijanie umiejętności literackich, sprawności pisania wierszy, 

 • Zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej 

twórczości literackiej,  

• Integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami dzieci, którzy włączą się 

do konkursu  

3.Warunki uczestnictwa  

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 2-3 (i ich rodzin) uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.  

Uczestnik konkursu (uczeń wraz z członkami rodziny) ma za zadanie napisać wiersz zgodnie 

z tematem konkursu. 

 Jeden autor (rodzina) może złożyć maksymalnie 2 utwory.  

Prace złożone na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, 

wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich. W przypadku 

stwierdzenia plagiatu autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność karną i finansową za wszelkie 

skutki mogące z tego wyniknąć.  



4.Forma wiersza  

• Dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców (np. wierszyk o szkole, rymowanka, 

życzenia dla szkoły w formie wiersza itp.)  

• Treść – zgodna z tematem konkursu  

• Wiersz nie może zawierać treści obrażających osoby trzecie  

• Praca musi zawierać minimum 6 wersów  

• Praca poza głównym tematem „W mojej szkole” może zawierać dowolnie nadany podtytuł.  

5.Pracę konkursową należy dostarczyć w 2 egzemplarzach maszynopisu (maksymalnie 1 

strona A4, czcionka Times New Roman 12).  

Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną, zawierającą następujące 

dane: tytuł utworu, imię i nazwisko autora/ów, wiek autora, telefon kontaktowy, klasę.  

6. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod 

oceny komisji konkursowej.  

7. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do złożenia wraz z pracą konkursową 

oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i przeniesieniu autorskich praw 

majątkowych, podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego, wzór którego dostępny jest w 

załączniku. 

 8. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania 

tekstu na stronie internetowej szkoły, na portalach społecznościowych (w celu promocji 

szkoły) oraz do wykorzystania jako element dekoracji, wystawy.  

9. Termin i miejsce nadesłania prac  

Prace należy składać w kopercie/koszulce na dokumenty z dopiskiem „Konkurs literacki - W 

mojej szkole” w terminie od 13.09.2021r. do 26.09.2022 r. do godz. 16:30 u wychowawców. 

10. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Organizatora. Decyzje Komisji są ostatecznie i niepodważalne.  

11. Kryteria oceniania  

• Samodzielność i oryginalność  

• Zgodność z tematem konkursu  

• Twórczy charakter utworu  

• Poprawność stylistyczna i językowa  

• Poziom literacki pracy  



12. Rozstrzygnięcie konkursu  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29.09.2022r.,a prezentacja utworów 30.09.2022r. 

 Laureaci zostaną zawiadomieni za pośrednictwem e-dziennika. Organizator zastrzega sobie 

możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność 

organizatora.  

13. Dla Laureatów konkursu przewidziane są nagrody.  

14. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu. 

 15. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora .  

16. Dane kontaktowe  

Organizatora: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej Ul. Szkolna 2 05-110 Jabłonna 

 Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu: Katarzyna Zdziech (nauczyciel i 

wychowawca kl.2c) 

 Postanowienia końcowe 

 Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu 

Konkursu. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. 

Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie tj. prawa do publikacji drukiem, prawa 

do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i 

prezentacji na wystawach. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. W 

sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp-jablonna.pl/


 

Załącznik do regulaminu  

Oświadczenie  

1. Oświadczam, że złożony przeze mnie utwór poetycki pt. 

………………………………………………………………………………. na konkurs 

poetycki: „W mojej szkole”, nie był publikowany, ani oceniany w innych konkursach.  

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

moich/mojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu poetyckiego, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).  

3. Oświadczam, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw autorskich 

innych osób. 

 4. Równocześnie wyrażam zgodę na nieodpłatne umieszczenie moich danych osobowych 

oraz utworu poetyckiego w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, lokalnych 

wystawach.  

………………………………………………………………………………..  

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna 


