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REGULAMIN I HARMONOGRAM 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

LITERACKIEGO 
              "Bo przecież trzeba czas przemienić..." 

 
                                                                                                                         ( K. K. Baczyński 
                                                                                                             ,,Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę...'') 
  

Poeta w swoim utworze napisał  ,,...trzeba czas przemienić...''. 
 Czy te słowa nie są aktualne i dziś?  Czy mimo że  żyjemy w zupełnie innych 
czasach, to nie trzeba nic zmieniać?  Czy nasz świat jest ,,idealny'' i nic nie    

musimy robić, aby było jeszcze lepiej? 
A może są problemy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? 

Sprawy, które są bardzo ważne obecnie? 
 

                             Młody Twórco! 
           Rozstrzygnij ten problem w swoim dziele. 
 
           

Cele konkursu: 

 

        -    Doskonalenie umiejętności pisarskich 

– Poszerzanie wiedzy o gatunkach literackich 

– Uaktywnianie zdolności twórczych młodzież 

– Kształtowanie postawy patriotycznej 
– Integracja szkół województwa mazowieckiego 

 
Uczestnicy 

Konkurs adresowany jest do  uczniów klas VII  i VIII szkół 

podstawowych 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Forma literacka-dowolna (nie więcej niż 5 stron maszynopisu), np.: 

  Wiersz lub cykl utworów poetyckich 
  Opowiadanie 

  Dramat 

  Pamiętnik, dziennik 
  Reportaż 

  Esej 
  List 

 
Kryteria oceny: 
 

 Zrozumienie tematu 

 Pomysłowość i oryginalność 
 Wartość merytoryczna 

 Estetyka pracy 
 

 
Udział w konkursie wymaga zapoznania się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz pisemnej zgody na 
ich przetwarzanie, która stanowi załącznik nr1 do niniejszego 

regulaminu. 
 

Prace będą przyjmowane pod warunkiem dostarczenia wraz z pracą 

oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz podpisaniu 
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu(imię 

i nazwisko uczestnika, imiona i nazwiska rodziców, nazwa szkoły). 
 

Szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac 
 

Prace muszą być wykonywane indywidualnie, nie będą przyjmowane 
prace grupowe 

 
Każda szkoła może nadesłać maksymalnie  trzy prace 

 
Prace należy wysyłać drogą elektroniczną na adres szkoły 

sp381@edu.um.warszawa.pl 
 

 

 
HARMONOGRAM: 
 

01.03.22 ogłoszenie konkursu - wysyłanie informacji do szkół 
województwa mazowieckiego 



 
 

 

 

 

Do 01.04.22 ( termin nieprzekraczalny) dostarczenie trzech 

najlepszych prac ( wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z klauzulą 

informacyjną oraz podpisaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych) do Szkoły Podstawowej nr 381-  maksymalnie trzy prace z 

danej placówki 
 

16.05 -19.05.22 przesłanie imion i nazwisk osób, które zajęły jedno z 

trzech czołowych miejsc do ich szkół (poinformowane zostaną tylko te 
placówki, których uczniowie wygrają konkurs) 

 

 
 
Czerwiec -  uroczyste podsumowanie konkursu w Szkole    Podstawowej 
nr 381, wręczenie nagród. 
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.     
22  662 73 15 
 

                              ZAPRASZAMY!!! 

 


