
 

„Opowiadanie twórcze z historią Rzeczypospolitej Mosińskiej w tle” 

 

 

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII: 

„OPOWIADANIE TWÓRCZE Z HISTORIĄ RZECZYPOSPOLITEJ MOSIŃSKIEJ W TLE” 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Literackiego jest Szkoła Podstawowa im. Arkadego 

Fiedlera w Czapurach dalej zwana Organizatorem. 

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

3. Celem konkursu jest: 

 upowszechnienie wiedzy  związanej z proklamacją Rzeczypospolitej Mosińskiej 

 rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, 

 rozwijanie i promowanie talentów literackich. 

II. Założenia organizacyjne 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII wszystkich szkół podstawowych Gminy 

Mosina. 

2. Terminarz konkursu: 

 przesłanie Organizatorowi formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1)- do dnia 30 marca 

2018 r. 

 etap szkolny – do dnia 20 kwietnia 2018 r. 

 etap gminny (rozstrzygnięcie konkursu)– 30 kwietnia 2018 r. 

3. Komisje konkursu: 

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

koordynator konkursu, 

 komisję gminną i jej przewodniczącego, w imieniu Organizatora, powołuje jej Dyrektor. 

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. Prace konkursowe obejmują maksymalnie cztery strony znormalizowanego maszynopisu 

formatu A4 i nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani prezentowane. 

4. Termin i formę przeprowadzenia I etapu ustala szkolny koordynator konkursu (nie później niż do 

15 kwietnia 2018r.). 
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5. Szkolny koordynator konkursu ma obowiązek uzyskania oświadczeń rodziców lub opiekunów 

prawnych o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji wyników 

laureatów konkursu. 

6. Do etapu gminnego szkoła kwalifikuje maksymalnie trzech uczniów, którzy reprezentują swoją 

szkołę na etapie gminnym. 

7. Do 20 kwietnia 2018 r. szkoły przesyłają na koszt własny: 

 maksymalnie trzy prace, na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa im. Arkadego 

Fiedlera, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury z dopiskiem: Konkurs literacki – 

„Opowiadanie twórcze z historią Rzeczypospolitej Mosińskiej w tle”. 

 protokół z przebiegu szkolnego etapu konkursu (załącznik 3), 

 Oświadczenia prawnych opiekunów - (załącznik 2). 

Etap II – rozstrzygnięcie konkursu na etapie gminnym– 30 kwietnia 2018 r. 

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

 zgodności z tematem i celami konkursu, 

 oryginalności pracy, 

 poprawności merytorycznej i językowej. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, przetwarzania i publikowania nadesłanych prac. 

3. Decyzja Gminnej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

4. Spośród uczniów zostaną wyłonieni laureaci: I, II i II miejsce. 

5. Laureaci etapu gminnego otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. 

6. Szczegółowych informacji o konkursie udzielają: 

mgr Arkadiusz Jurek –dyrektor szkoły 

tel./fax: 061-893-95-67 

dyrektor_spczapury@wp.pl 

mgr Danuta Rybak – nauczyciel języka polskiego, historii 

danuta.rybak.2015@gmail.com 

mgr Magdalena Latos –nauczyciel języka polskiego 

Magdalena.latos.spczapury@gmail.com 

 

IV. Załączniki 

Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy szkoły 

Załącznik 2. Oświadczenia - zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Załącznik 3. Protokół z przebiegu etapu szkolnego konkursu 
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