Międzyszkolny konkurs literacki „Opowiem wam historię”
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 58
z oddziałami integracyjnymi im Marii Dąbrowskiej w Katowicach
Konkurs pod patronatem medialnym: Gościa Niedzielnego, Radia M
CELE KONKURSU:
Konkurs ma na celu rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackiej uczniów. Ma zwracać
uwagę i uwrażliwiać na wartości religijne, moralne i patriotyczne. Konkurs zakłada wykazanie
kreatywności uczniów, umiejętność połączenia codziennych wydarzeń i sytuacji z
wartościami ponadczasowymi.
Konkurs wpisuje się w priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok 2018/2019 „100
rocznica odzyskania niepodległości- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów”.
REGULAMIN:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 58 z oddziałami integracyjnymi im
Marii Dąbrowskiej w Katowicach.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 oraz oddziałów gimnazjalnych w
Katowicach i w Chorzowie.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. szkolnego
b. międzyszkolnego
4. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele języka polskiego lub
katecheci.
5. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie pięciu uczestników wyłonionych w
etapie szkolnym.
6. Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego opowiadania zakończonego morałem.
Morał powinien odnosić się do wyższych wartości (religijnych, moralnych,
patriotycznych).
7. Tekst opowiadania nie powinien przekraczać strony A4 pisanej czcionką 12
8. W skład jury drugiego etapu konkursowego będą wchodzili: nauczyciel organizującykatecheta mgr Joanna Kwiecień, nauczyciel języka polskiego mgr Anna Guziak, mgr
Aleksandra Kubis- Szlachta - nauczyciel bibliotekarz.
9. Wyniki etapu międzyszkolnego konkursu będą ogłoszone dnia 22 listopada do godziny
15:00 na stronie internetowej organizatora: http://www.zsi1katowice.pl/
10. Laureaci 1-3 miejsca wezmą udział w spotkaniu w studiu Radia M.
11. O dacie spotkania , organizator poinformuje zainteresowanych w późniejszym terminie.
12. Osoba do kontaktu: mgr Joanna Kwiecień.
1.

PRZEBIEG KONKURSU:
I ETAP – „szkolny”
Do 05 XI 2018 – uczniowie piszą prace konkursowe, które po weryfikacji szkolnej zostają
przesłane na adres organizatora konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Dąbrowskiej. Al. B.
Krzywoustego 11, 40-870 Katowice, z dopiskiem „Konkurs literacki”
Do pracy konkursowej należy dołączyć zgłoszenie (zał. 1) oraz załączniki nr 2 3.
II ETAP – „finał międzyszkolny”
Spośród prac, jury do 22 XI 2018r. wyłoni laureatów w 2 kategoriach:
− klasy 4-6,
− klasy 7-8 oraz oddziały gimnazjalne
Ocenie podlegać będzie:
− zgodność pracy z założeniami konkursu,
− oryginalność pracy,
− samodzielność,
− poprawność stylistyczna, językowa, gramatyczna i ortograficzna.
Za każde z podanych kryteriów można otrzymać od 1 do 10 punktów.
NAGRODY:
− Spotkanie i rozmowa w studiu radia eM (1-3 miejsce),
− nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe:
1.
2.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem, decyduje organizator.
Wszystkie dostarczone prace stają się własnością organizatora konkursu.

