
Powstanie Wielkopolskie – było jedyną tak wielką i zwycięską walką  

o odzyskanie niepodległości w historii naszego państwa. Wielu jego uczestników to synowie 

Ziemi Dolskiej i pradziadowie naszych uczniów. 

Nikt im iść nie kazał… 
poszli – bo tak chcieli, 
bo takie dziedzictwo wziął 
po dziadku wnuk… 
               Edward Słoński 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego 

„List do powstańca wielkopolskiego”  

ORGANIZATOR -  nauczyciele poloniści Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego 

w Dolsku: Zdzisława Dłużak, Ewa Jakubiak, Zofia Kowalska, Ewa Śmieińska. 

CELE KONKURSU: 

- popularyzacja wiedzy  na temat zwycięskiego powstania wielkopolskiego; 

- zachowanie pamięci o przodkach; 

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; 

- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej; 

- szerzenie kultury języka i słowa pisanego; 

- odkrywanie i promowanie talentów młodzieży; 

- popularyzowanie czytelnictwa. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI i VII – VIII szkoły podstawowej.  

Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną indywidualną pracę pisemną o objętości 1-3 stron 

maszynopisu (format A4, czcionka 12 Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy 2,5)  

lub zapisaną odręcznym, czytelnym pismem. Prace nieczytelne nie będą podlegały ocenie.  

Listy należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:  

imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego.  

Do pracy należy dołączyć zgłoszenie uczestnictwa. 

Organizatorzy nie zwracają otrzymanych tekstów. 



UWAGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW KONKURSU: 

Praca może być ilustrowana małym rysunkiem, ale  nie jest to obowiązkowe. 

Jury oceni:  

• autorski charakter – praca musi być napisana samodzielnie, 

• merytoryczną zawartość, 

•  oryginalną treść, 

•  estetykę pracy,  

• spójność logiczną oraz poprawność językową,  ortograficzną i  interpunkcyjną, 

• praca musi zawierać wszystkie elementy charakterystyczne dla formy listu.  

W każdej grupie wiekowej komisja wytypuje trzech laureatów. 

Każdy uczestnik otrzyma dodatkową ocenę z języka polskiego. 

TERMINY: 

Uczestnicy oddają swoje listy nauczycielom języka polskiego do 27. 01. 2023 r. 



Karta Zgłoszenia udziału w Konkursie Literackim 
„List do powstańca wielkopolskiego” 

Akceptuję warunki uczestnictwa w Konkursie określone w regulaminie oraz wyrażam zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika  w celu informacji o 

wynikach i przebiegu konkursu na stronie internetowej szkoły. 

Lp. Wyszczególnienie Dane

1 Tytuł pracy

wypełnić drukowanymi literami

2 Imię i nazwisko autora
wypełnić drukowanymi literami

3 Klasa 

wypełnić drukowanymi literami

4

Imię i nazwisko 
nauczyciela / osoby do 
kontaktu 

wypełnić drukowanymi literami

…………………………..……….. 
(podpis  rodzica  / opiekuna prawnego ) 


