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REGULAMIN KONKURSU  LITERACKIEGO DLA  UCZNIÓW NA TWÓRCZE 

OPOWIADANIE Z HISTORIĄ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W TLE 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ul. Górecka1  

dalej zwany Organizatorem. 

2. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs oraz warunki uczestnictwa. 

3. Celem konkursu jest: 

- upowszechnienie wiedzy  związanej z  Powstaniem Wielkopolskim; 

- rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, 

- rozwijanie i promowanie talentów literackich. 

 

II. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów szkół województwa 

wielkopolskiego: podstawowych (klasy V – VII) i ponadpodstawowych oraz klas 

gimnazjalnych. 

2. Terminarz konkursu: 

- etap szkolny – do dnia 31 marca 2018 r. 

- etap wojewódzki – 31 maja 2018 r. 

3. Komisje konkursu: 

- skład komisji szkolnej ustala dyrektor szkoły, a jej pracom przewodniczy szkolny 

koordynator konkursu, 

- komisję wojewódzką i jej przewodniczącego, w imieniu Organizatora, powołuje Dyrektor 

ODN w Poznaniu. 

 

III. Rozstrzygnięcie Konkursu 

Etap I – szkolny odbywa się na terenie danej szkoły. 

1. Eliminacje szkolne przeprowadza komisja szkolna powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Przewodniczącym komisji jest szkolny koordynator konkursu. 

3. Termin i formę przeprowadzenia I etapu ustala szkolny koordynator konkursu. 

4. Szkolny koordynator konkursu ma obowiązek uzyskania oświadczeń rodziców lub 

opiekunów prawnych o wyrażenie zgody na publikowanie na stronie Ośrodka 

Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz na okolicznościowej kartce wydanej przez 

Pocztę Polską danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu), którego praca przejdzie 

do etapu wojewódzkiego.  

5. Do 20 kwietnia 2018 r. szkoły przesyłają maksymalnie trzy  prace, na adres Organizatora: 

ODN Poznań, Górecka 1, 60-201 Poznań z dopiskiem ,,Konkurs literacki – Powstanie 

Wielkopolskie” oraz w wersji elektronicznej na adres alina.janiszewska@odnpoznan.pl: 

– protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu (załącznik 1),  

– prace literackie obejmujące maksymalnie pięć stron znormalizowanego maszynopisu. 

Prace nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane  ani prezentowane. 

Koszt przesyłki ponosi szkoła.  

6. Autorzy do prac dołączają Oświadczenia prawnych opiekunów -  (załącznik 2). 

7. Do etapu wojewódzkiego szkoła kwalifikuje maksymalnie trzech uczniów, którzy uzyskali 

najwyższą ilość punktów w eliminacjach szkolnych. Reprezentują oni swoją szkołę na 

etapie wojewódzkim.  
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http://www.odnpoznan.pl/pliki/mat/PE01_zal_2_oswiadczenie_zgoda.doc
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Etap II – finał wojewódzki – 31 maja 2018 r.  

1. Etap wojewódzki przeprowadza komisja wojewódzka. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na trzech poziomach szkół: 

- szkoły podstawowe (klasy V- VII),   

- klasy gimnazjalne,  

- szkoły ponadpodstawowe. 

3. Z każdego poziomu szkół zostaną wyłonieni laureaci: I, II i II miejsce. 

4. Nadesłane prace podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej pod względem:  

- zgodności z tematem i celami konkursu, 

- oryginalności pracy, 

- poprawności merytorycznej i językowej. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, przetwarzania i publikowania nadesłanych 

prac. 

6. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

7. Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe podczas uroczystego 

zakończenia konkursu, natomiast pozostali uczestnicy tego etapu otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

8. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 

Alina Płaziak-Janiszewska alina.janiszewska@odn.poznan.pl  

 

IV. Załączniki 

1. Protokół 

2. Oświadczenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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