
Zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji konkursu 

,,Dzieci książki piszą”. 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas III i IV 

gdyńskich szkół podstawowych. 

Tematem tej edycji jest stworzenie wiersza- rymowanki 

 ,, Kto, gdzie, kiedy śledzia śledził? ”. 

 

 

Regulamin konkursu. 

I. Cele konkursu. 

1.  Zachęcenie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej. 

2.  Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności młodych autorów, 

 a także popularyzacja ich twórczości. 

3. Propagowanie piśmiennictwa i czytelnictwa. 

4. Zgłębienie wiedzy o stworzeniach morskich. 

 

II. Organizator konkursu. 

Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza w Gdyni, ul. Adm. J. Unruga 

88,  58 625 - 09 - 71 e - mail: sp39gdy@op.pl 

 

III. Adresaci. 

Uczniowie klas III i IV  gdyńskich szkół podstawowych. 

 

IV. Zasady konkursu: 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie rymowanego 

wiersza o przygodach dowolnego bałtyckiego stworzenia z wykorzystaniem 

następujących wyrazów:  widelec, kamyki, Kamienna Góra, glony, kapelusz. 

 

Długość utworu minimum 80 wyrazów. 

Humor mile widziany. 

 

2. Do każdej pracy powinna być dołączona Karta zgłoszeniowa uczestnika (zał. 1),  

zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko autora i nauczyciela 

prowadzącego,  nazwę i dane teleadresowe placówki, zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych i publikację.  

 

V. Termin konkursu: 

 1. Prace należy składać do 11.05. 2018 r. 

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja, a laureaci zostaną poinformowani przez 

organizatora drogą elektroniczną.  
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VI. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.  

 

VII. Kryteria oceny: 

 

- samodzielność wykonania; 

- wydźwięk edukacyjny wiersza; 

- humor w wierszu; 

- poprawność ortograficzna; 

- wykorzystanie wymaganych wyrazów;  

- kreatywność, staranność i estetyka . 

* Napisany wiersz prezentujemy w dowolnej  (kreatywnej) formie plastyczno-technicznej. 

 

 

VII. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania wybranego tekstu na szkolnej stronie internetowe. 

 

VIII. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.  

Wyróżnione teksty zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszeniowa 

Międzyszkolny Konkurs Literacki ,,Dzieci książki piszą”-  

edycja V  -  ,, Kto, gdzie, kiedy śledzia śledził? ”. 

 

 

 

Zgoda rodziców /prawnych opiekunów. 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:………………………………………… 

(Imię i Nazwisko) w ww. konkursie.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających 

z regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. 

poz. 926 z późn. zm.) oraz na publikację danych i pracy na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 39 w Gdyni, a także przekazuję prawa autorskie do pracy wykonanej  

w ramach konkursu. 

Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 39 w 

Gdyni. Informuję, iż zapoznałem/-łam się z regulaminem konkursu.  

 

 

……………………………      

miejscowość, data      podpis osoby upoważnionej 

 

Imię i Nazwisko 

autora pracy 

 

 

Data urodzenia  

 

Imię i Nazwisko 

opiekuna pracy  

 

 

Kraj  

Adres 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 


