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 „ Szczęśliwe znalezienie dobrej książki może zmienić przyszłość duszy” 

                                                                                              / Marcel  Proust/ 

                     

                              POWIATOWY  KONKURS  LITERACKI 

                            Przez literaturę do historii i kultury… 

                     pod Honorowym Patronatem Starosty Jarosławskiego 

                   

                                                 REGULAMIN  

 

I  ORGANIZATORZY  

   Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  im. A. Witkowskiego                         

   ul. Św. Ducha 1, 37-500  Jarosław /tel.16 621 32 82 

   mail sekretariat@tdgjar.edu.pl. 

II  CELE KONKURSU  

1. Zachęcenie uczniów szkół gimnazjum i klas 7,8 szkół podstawowych do pisania 

różnych form wypowiedzi : rozprawki, opowiadania, pamiętnika,  interpretacji 

porównawczej. 

2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego działania  młodych autorów. 

3. Rozwijanie umiejętności literackich, w tym czytelniczych. 

4. Kształtowanie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi. 

5. Zachęcenie do  uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. 

6. Budzenie zainteresowań literaturą, historią i kulturą. 

7. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

8. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach : 

(stylistycznym, składniowym, ortograficznym, interpunkcyjnym i graficznym) 

oraz dostosowania środków językowych do intencji wypowiedzi i jej formy. 

http://www.sekretariat@tdgjar.edu.pl
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III  TEMATY  KONKURSOWE  

1. Bohaterowie II wojny światowej na kartach  pamiętnika… 

Gustaw Herling-Grudziński. 

2. Literatura fantastyczna i jej adaptacje. Omów temat, odwołując się do 

wybranych tekstów kultury. 

3. „Mit jest wyrazem tajnych pragnień i marzeń narodu…”/Mieczysław 

Jastrun/. W jaki sposób motywy mitologiczne realizują literatura, 

malarstwo i film. 

IV  KRYTERIA  OCENIANIA  

1. Zgodność pracy z określoną w regulaminie formą i tematem. 

2. Realizacja pomysłu. 

3. Zawartość merytoryczna. 

4. Kompozycja. 

5. Poprawność stylistyczna i językowa ; bogactwo słownictwa. 

6. Ogólna estetyka pracy. 

V  ZASADY  UCZESTNICTWA  W  KONKURSIE  

1. Konkurs jest jednoetapowy. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjum i klas 7,8 szkół 

podstawowych. 

3. Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać pracę w wybranej przez siebie 

formie i na jeden z konkursowych tematów. 

4. Praca konkursowa nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego 

maszynopisu. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman  

o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie w 1 egzemplarzu. 

5. Praca musi być napisana w języku polskim, w oparciu o teksty literackie lub 

inne teksty kultury, wcześniej nienagradzana i niepublikowana. 

6. Zgłoszenie do konkursu powinno obejmować wydruk tekstu z dołączoną i 

wypełnioną kartą zgłoszenia. 
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7. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony szkoły www.tdgjar.edu.pl. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu. 

VI  TERMIN  I  MIEJSCE  SKŁADANIA  PRAC  

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać do dnia 8 lutego 2019r. 

na adres : 

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych  

im. A. Witkowskiego , ul. Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław /  

z dopiskiem „KONKURS  LITERACKI.” 

 

VII  WYŁANIANIE  LAUREATA  KONKURSU  

1. Dla zwycięzców Konkursu, wyłonionych przez jury powołane przez 

Organizatora Konkursu, przewidziane są nagrody, dyplomy oraz udział  

w wybranej przez laureata lekcji lub zajęciach pozalekcyjnych organizowanych 

w ZSDGiL w Jarosławiu. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Organizatora Konkursu. 

2. Jury dokona wyboru 3 prac konkursowych i przyzna 3 główne nagrody:  

I nagrodę, II nagrodę i III nagrodę. 

     3.  Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 lutego 2019r. 

     4.  Informacja o wynikach, terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie            

          podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora 

          www.tdgjar.edu.pl. 

5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród oraz terminie i 

miejscu ich wręczenia mailowo lub telefonicznie. 

 

 

 

                                       Konkurs patronatem medialnym 

                                          objęła „Gazeta Jarosławska” 

 

http://www.tdgjar.edu.pl/
http://www.tdgjar.edu.pl/


4 
 

 

Pieczęć szkoły 

                                          KARTA  ZGŁOSZENIA 

                               DO  KONKURSU  LITERACKIEGO 

           na rozprawkę, opowiadanie, pamiętnik i  interpretację porównawczą. 

UWAGA :   

Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszenia nie wezmą udziału w 

konkursie. 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM: 

Imię……………………………............................................................................. 

Nazwisko………………………………………………………………………… 

Rok urodzenia……………………………....klasa……………………………… 

Szkoła/adres/tel./mail……………………………………..................................... 

…………………………………………………………………………………… 

Nauczyciel prowadzący…………………………………………………………. 

Opiekun prawny : 

Imię………………………………….Nazwisko……………………................... 

 

Uczestnik akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133,poz 883 z 

późniejszymi zmianami) na potrzeby Konkursu. 

……………………………..                                     …………………………… 

Podpis autora pracy                                                     Podpis opiekuna prawnego 


