
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

 na opowiadanie „Dalsze losy Króla Maciusia I”. 

 

I. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie. 

II. Uczestnicy konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz szkół 

ponadpodstawowych z terenu Gminy Kleszczów. 

 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych 

- uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych, 

- uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. 

III. Cel konkursu: 

1. Włączenie się w obchody 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Kleszczowie imienia Janusza 

Korczaka. 

2. Umożliwienie dzieciom i młodzieży wyrażenia odczuć i refleksji nad ideałami Króla Maciusia. 

3. Rozbudzanie zainteresowań twórczością Janusza Korczaka wśród uczniów i młodzieży. 

4. Rozbudzanie wyobraźni i zachęcanie do kreatywnego myślenia. 

5. Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników. 

6. Promocja działalności szkoły w środowisku lokalnym. 

IV. Zasady konkursu: 

1. Zadaniem uczestników jest napisanie opowiadania twórczego własnego autorstwa, które będzie 

przedstawiało dalsze losy Króla Maciusia I. 

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden tekst konkursowy, niewykorzystywany w innych 

konkursach oraz niepublikowany wcześniej, zarówno w druku jak i w Internecie. 

3. Praca powinna zawierać nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 strony komputerowego wydruku A4, 

napisanego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5. 

4. Opowiadanie biorące udział w konkursie musi stanowić od początku do końca samodzielny tekst 

uczestnika. Tekst nie może być kopią, plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. 

5. Prace należy przesłać do 26 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

konkurs@spkleszczow.pl 

6. Autor powinien do swojej pracy konkursowej dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy       

(zał. nr 1). W temacie maila należy wpisać „Jubileuszowy Konkurs Literacki”. 

 



 V. Kryteria oceny: 

1.Zgodność z tematem konkursu. 

2. Oryginalność pomysłu. 

3. Poprawność językowa. 

4. Ogólne wrażenie artystyczne. 

 VI. Ogłoszenie wyników konkursu: 

– Jury konkursowe oceni nadesłane prace, wyłoni zwycięzców i zdecyduje o przyznaniu nagród. 

- Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

VII.  Postanowienia końcowe: 

– Organizator nie odsyła nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania. 

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 


