Konkurs Dyrektora ZE
o Wieczne Pióro
pt.: „ …i ja mam autorytety!”
Regulamin
Informacje ogólne:
Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Nowym Kramsku. Tematem jest
próba literackiego wyrażenia swoich rozważań i refleksji dotyczących znaczenia i potrzeby posiadania
autorytetów.
Prace literackie będą oceniane w trzech kategoriach:




I kategoria – uczniowie klas 2 – 3,
II kategoria – uczniowie klas 4 – 5,
III kategoria – uczniowie klas 6 – 8.

Cele:
Nadrzędnym celem konkursu jest doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych,
a w szczególności umiejętności budowania wypowiedzi pisemnych – tu: pracy literackiej w dowolnej
formie (np. opowiadanie, rozprawka, list, reportaż, charakterystyka, forma mieszana).
Cele szczegółowe dotyczą doskonalenia i kształcenia następujących umiejętności:






budzenie wrażliwości literackiej u uczniów,
doskonalenie umiejętności językowych,
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień literackich dzieci,
motywowanie do poszukiwań autorytetów,
poszukiwanie nowych talentów.

Zasady uczestnictwa:





Konkurs ma charakter indywidualny.
Uczestnik konkursu może ułożyć maksymalnie jedna pracę literacką: samodzielnie napisaną,
nigdzie do tej pory niepublikowaną i nienagradzaną.
Na odwrocie pracy należy dołączyć następujące informacje: imię, nazwisko ucznia i klasa oraz
ewentualnie opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
Pracę należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 31 marca 2020 r.

Kryteria:
Ogólne dla obu kategorii
Punkty
Utwór posiada tytuł.
1
Praca musi być trójdzielna – wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Każda z części powinna być
2
wyróżniona akapitem.
Tematem jest szeroko rozumiany „autorytet”, w tym pozytywny bohater.
1
Trzeba wyjaśnić za co ceni się omawiany autorytet.
1
Atutem będzie wykonanie dodatkowo ilustracji.
1
W utworze występują metafory (nie dotyczy I kategorii), cytaty i porównania.
2
Oryginalność ujęcia tematu.
1
Pracę należy napisać na kartce formatu A4.
1
Zachowanie jednolitej formy wypowiedzi (w tym czasu) i stylu
1
Poprawność językowa; dopuszcza się:
1
I kategoria – 3 błędy; II kategoria – 2 błędy; III kategoria – 1 błąd
Poprawność ortograficzna; dopuszcza się:
1
I kategoria – 4 błędy; II kategoria – 3 błędy; III kategoria – 2 błędy
Poprawność interpunkcyjna; dopuszcza się:
1
I kategoria – 5 błędów; II kategoria – 4 błędy; III kategoria – 3 błędy
Należy użyć minimum:
1
I kategoria – 50 słów; II kategoria – 100 słów; III kategoria – 200 słów
Razem maksymalna liczba punktów:
15
Rozstrzygniecie konkursu:








Podsumowanie i wręczenie dyplomów odbędzie się podczas podsumowania XX Festiwalu
Kultury Regionalnej.
W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna.
Organizator może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień.
Laureaci otrzymają dyplomy i ocenę celującą z języka polskiego oraz za nagrodę główną
wieczne pióro, a za ewentualne wyróżnienia drobne nagrody rzeczowe.
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zamieszczone na łamach szkolnej gazetki i na stronie
internetowej szkoły.
Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga wyłącznie organizator konkursu.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do organizatora konkursu.

Z życzeniami odnalezienia natchnienia

Dyrektor ZE w Nowym Kramsku

Patrycja Martyna Cichy
Nowe Kramsko, 04.10.2019 r.

