
                      ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH 

                   IM. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

 

 

 

 

                  ZAPRASZA WYCHOWAWCÓW I UCZNIÓW KLAS  I – VIII 

                                               SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY PIEKOSZÓW  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM Z OKAZJI DNIA ZIEMI 

POD HASŁEM: „ZIEMIA – NASZA PLANETA” 

 

Konkurs objęty patronatem Wójta Gminy Piekoszów 

 

 

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami, zaopiekujmy się Ziemią. 
Odwzajemniajmy miłość, jaką nas obdarza, 

utrzymując ją w czystości i szczęściu.” 

Autor nieznany 

 

 

 

 



                                    REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

                                          POD HASŁEM  „ZIEMIA – NASZA PLANETA” 

I. Organizator: 

   ZOPI - Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Konkurs  objęty jest patronatem Wójta Gminy Piekoszów 

   Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu: Mirosław Kowalski, Ewa Chlebny, 

Małgorzata Skrzeczowska 

II. Cel konkursu: 

 Rozwijanie zdolności i odkrywanie talentów literackich 

 Uwrażliwianie na  piękno i bogactwo naszej planety  

 Rozbudzanie odpowiedzialności za Ziemię 

 Kształtowanie postaw proekologicznych 

 Rozwijanie zainteresowań przyrodą  

 Umożliwienie zaprezentowania i popularyzacji własnej twórczości literackiej dzieci. 

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 Konkurs przeznaczony jest dla trzech grup wiekowych: klas I – III, IV – VI i VII - VIII: 

 Kl. I-III - „Ziemia jest piękna o każdej porze roku” - wypowiedz się pisemnie o swojej 

ulubionej porze roku. 

 Kl. IV-VI - Napisz list do Ziemian, w którym wyrazisz konieczność ochrony naszej planety.  

 Kl. VII-VIII - Planeta Ziemia - rymem, metaforą, epitetem malowana - utwór poetycki. 

 
 Należy dokonać mailowej deklaracji uczestnictwa w konkursie . 

 Każdy uczestnik może zaprezentować własną pracę literacką w formie wiersza, opisu lub 

listu, samodzielnie napisaną i nigdzie wcześniej niepublikowaną. 

 Niedozwolone jest przysyłanie prac będących kombinacją tekstów (np. znalezionych                          

w Internecie lub w innych publikacjach). 

 Konkurs będzie rozstrzygany w trzech kategoriach wiekowych: klasy  I – III, IV – VI i VII - VIII. 

 Pod każdym utworem autor powinien umieścić: swoje imię i nazwisko, klasę, imię i nazwisko 

opiekuna, nazwę i adres szkoły oraz nr telefonu i adres email szkoły. 

 Do pracy koniecznie należy dołączyć zgodę uczestnictwa (załącznik nr 1) wypełnioną                            

i czytelnie podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, wychowawcę lub nauczyciela języka 

polskiego. 

 IV. Kryteria oceny prac: 
 
- temat i treść pracy powinny dotyczyć piękna i walorów naszej planety, konieczności jej ochrony 
we wszystkich aspektach: ziemi, powietrza, wody i organizmów żywych, 
- kreatywność, 
- oryginalność, 
- bogata wyobraźnia, 
- sprawność języka wypowiedzi, prawidłowe: stylistyka, gramatyka, ortografia, interpunkcja, 
- klasy I – wypowiedź pisemna 10 -12 zdań – czcionka Times New Roman, wielkość 12, 
- pozostałe klasy -  praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4, czcionka Times New Roman, 
wielkość 12. 



V. Termin nadsyłania prac 

 Prace należy przesyłać do dnia 16 kwietnia 2021 r. na adres szkoły z informacją  „Ziemia – 

nasza planeta” lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w godzinach od 8.00 – 15.00. 

 Do każdej pracy należy dołączyć Kartę  uczestnictwa (załącznik nr 1). 

VI. Rozstrzygnięcie konkursu 

 Zwycięzcy zostaną wyłonieni do dnia 22.04.2021 r. 

 Uczestnicy będą oceniani w grupach wiekowych: 

 Kl. I-III, 

 Kl. IV-VI, 

 Kl. VII-VIII . 

 Wyłonione zostaną miejsca: I, II, III w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia. 

 Zwycięzców wyłoni powołana przez organizatora Komisja konkursowa. 

 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

 Nagrodami w konkursie będą dyplomy i książki.  

VII. Ogłoszenie wyników konkursu 

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.04.2021r. 

 Dnia 22.04.2021 r. laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową na adres szkoły do której 
uczęszczają bądź telefonicznie. 

 Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie szkoły od 23 do 30 kwietnia w godzinach od 
8.00 – 14.30. 

VIII. Publikacja prac 

 Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej ZOPI w Micigoździe oraz na 
stronie Urzędu Gminy w Piekoszowie.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronie 

internetowej. 

 Udział w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystywanie nadesłanych 
prac konkursowych przez organizatora. 

 Z uwagi na dobro konkursu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

VIII. Kontakt 

          Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych 
          im. 100–lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę  w Micigoździe 
          ul. Częstochowska 21 
          26 – 065 Piekoszów 
          Tel.: 41/306 10 84 
          Email: sp_micigozd@op.pl 
 

Organizatorzy:  

Mirosław Kowalski, Ewa Chlebny, Małgorzata Skrzeczowska 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 Karta uczestnictwa w konkursie literackim  

                                  „ZIEMIA  - NASZA PLANETA” 

 

Imię i nazwisko autora……………………………………………………………………………………… 

Klasa ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejscowość ……………………………………………………………………………………………………. 

Szkoła – adres , telefon,  e - mail …………………………………………………………………….    

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko opiekuna/ wychowawcy …………………………………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

ustawą  o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883) oraz na 

nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac 

w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora. 

 

 

 

 

……………………………       ……………………………………     ……………………………………………   
      Miejscowość data                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego    Podpis wychowawcy/nauczyciela języka 
        polskiego 


