
REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO  

„BIAŁE PIÓRA” 

1. Adresatem konkursu są uzdolnione literacko dzieci klas IV – VI i młodzież klas  

VII - VIII szkoły podstawowej. 

2. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

3. Odpowiedzialni są nauczyciele poloniści: mgr Zofia Kowalska, mgr Ewa Śmieińska, 

mgr Ewa Jakubiak i mgr Zdzisława Dłużak 

4. Celem konkursu jest odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, 

kształtowanie jej gustów artystycznych, doskonalenie umiejętności pięknego                              

i poprawnego posługiwania się językiem oraz stworzenie możliwości konfrontacji własnej 

twórczości z utworami rówieśników. 

5. Tematyka prac jest dowolna. 

6. Uczestnicy konkursu muszą spełnić następujące warunki:  

▪ przekazanie organizatorom, tj. nauczycielom-polonistom ze Szkoły Podstawowej  

im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku w terminie do końca kwietnia danego roku 

tekstu prozatorskiego, 

▪ objętość prac: 

-  dla klas IV – VI : od 3 do 5 stron, 

- dla klas VII – VIII: od 5 do 10 stron, 

▪ praca musi być napisana na komputerze: format A4, czcionka Times New Roman, 

rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5, 

▪ tekst należy podpisać pseudonimem literackim, a w załączonej  do pracy kopercie 

podać imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwisko opiekuna,  



▪ prace należy dostarczyć w formie drukowanej i w zapisie cyfrowym (pendrive  

lub płyta CD). 

6. Organizatorzy nie zwracają otrzymanych tekstów. 

7. Prace konkursowe ocenią jurorzy (poloniści), którzy wytypują trzech laureatów  

na podstawie kryteriów: 

▪ spełnienie ww. wymogów pracy, 

▪ ciekawa, niebanalna realizacja tematu, 

▪ ciekawa i poprawna kompozycja w formie opowiadania, 

▪ bogate słownictwo i przestrzeganie poprawności językowej, 

▪ przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. 

8. Dyskwalifikacji będą podlegać prace pisane niesamodzielnie lub stanowiące plagiat. 

9. Uczestnicy konkursu otrzymują dodatkowe oceny z języka polskiego, odpowiednio: 

▪ ocena 6 wagi 2 – za udział,  

▪ ocena 6 wagi 3 – za zajęcie lokaty I, II, III 

10. Laureaci będą powiadomieni o wynikach poprzez wywieszenie na gazetce szkolnej 

informacji o zajętych w konkursie miejscach. 

11. Na laureatów czekają nagrody. 


