
 

Regulamin 

Konkursu Literackiego na wiersz, opowiadanie lub komiks 

pt.: „W kręgu nauki polskiej” 

w ramach XVII Forum Nauki w ZSTiO „Meritum” 

 
1. Organizator konkursu: 

Klub Miłośników Książki i Sztuki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

„Meritum” im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich w ramach XVII Forum Nauki. 

2. Patronat konkursu: 

Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie. 

3. Uczestnicy konkursu: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych w Siemianowicach Śląskich oraz miastach sąsiednich. 

4. Terminarz i miejsce konkursu: 

 konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum”     

im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich, 

 termin składania prac konkursowych –  do 20 lutego 2018 roku, 

 ogłoszenie wyników konkursu – 21 lutego 2018 roku na stronie internetowej ZSTiO 

„Meritum” oraz na profilu ZSTiO „Meritum” na portalu społecznościowym Facebook, 

przekazanie uczestnikom konkursu informacji o sposobie, terminie i miejscu odbioru 

nagród, 

 uroczyste wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie –           

22 lutego 2018 roku podczas XVII Forum Nauki w ZSTiO „Meritum”. 

5. Cele konkursu: 

 rozwijanie umiejętności literackich uczniów, w tym poprawności stylistycznej i językowej, 

 zachęcanie młodzieży do pisania tekstów literackich i prezentowania własnej twórczości, 

 propagowanie kultury języka polskiego, 

 kształtowanie wyobraźni i kreatywności uczniowskiej, 

 popularyzowanie wiedzy o nauce polskiej, jej historii i osiągnięciach oraz biografii                  

i działalności polskich naukowców, 

 podniesienie świadomości na temat wyjątkowego znaczenia nauki dla rozwoju ludzkości       

i  cywilizacji dawniej i dzisiaj, w życiu pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw, 

 integrowanie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin naukowych, 

 integrowanie młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 



6. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 w konkursie uczestniczą uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z Siemianowic Śląskich oraz miast sąsiednich, 

 uczestnik konkursu tworzy własny wiersz, opowiadanie lub komiks na temat: „W kręgu 

nauki polskiej” w ujęciu np.: realistycznym, satyrycznym, humorystycznym, fantastycznym, 

baśniowym, fantastyczno – naukowym, podróżniczo – przygodowym, 

 praca konkursowa powinna być pracą własną, napisaną w języku polskim, wcześniej 

niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, 

 praca konkursowa powinna być napisana na komputerze (czcionka Times New Roman 

rozmiar 12) w formacie A4 i dostarczona w wersji papierowej bądź elektronicznej, 

 praca powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza, tytuł 

utworu oraz imię i nazwisko opiekuna, 

 prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. 

7. Jury i kryteria oceny: 

 w skład Jury wejdą nauczyciele języka polskiego oraz przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, 

 zadaniem Jury jest ocena prac literackich zgodnie z ustalonymi kryteriami takimi jak: 

 zgodność z tematem, 

 kreatywność i twórczy charakter utworu, 

 samodzielność i oryginalność, 

 poprawność stylistyczna i językowa, 

 poziom literacki pracy, 

 prace oceniane będą w trzech kategoriach takich jak: wiersz, opowiadanie i komiks osobno 

dla uczniów klasy siódmej szkół podstawowych i gimnazjów, jak i uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych,  

 decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne. 

8. Nagrody: 

 dyplomy uczestnictwa, 

 atrakcyjne nagrody rzeczowe, 

 wystawa praca konkursowych. 

9. Zgłoszenie do konkursu: 

 pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia (zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę 

ucznia, nazwę i adres szkoły, tytuł utworu, imię  i nazwisko nauczyciela – opiekuna) należy 

złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018 roku (wtorek), 

 pracę konkursową wraz z Kartą zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na 

adres e-mail: meritum@zstiomeritum.edu.pl lub dostarczyć w formie papierowej do 

biblioteki szkolnej na adres:  

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących „Meritum” im. Piotra Kołodzieja  

ul. Katowicka 1, 41 – 100 Siemianowice Śląskie, 

 prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału                 

w konkursie. 

10. Informacje dodatkowe:   

 uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w celach 

promocyjnych niniejszego konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. z 2016 roku poz. 922), 

 wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu, 

 uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu konkursu.  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

mailto:meritum@zstiomeritum.edu.pl


 

                  Karta zgłoszenia 

                      do Konkursu Literackiego  

                         na wiersz, opowiadanie lub komiks  

                        pt.: „W kręgu nauki polskiej”  

                        w ramach XVII Forum Nauki  

                      w ZSTiO „Meritum” 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Klasa ucznia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa i adres szkoły: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Tytuł utworu literackiego: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

             


