
Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich  

zaprasza na 

IX edycję Konkursu Literackiego Klas Trzecich Szkół 

Poznańskich  

 „I Ty możesz zostać pisarzem”, 
który odbędzie się pod patronatem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 

 

Regulamin 
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. 

 Ma na celu rozwijanie zainteresowań literackich i bogacenie warsztatu pisarskiego 

dziecka.  

 Uczestnicy napiszą twórczą pracę literacką związaną z tematem przewodnim, 

który w tym roku brzmi: „Gdy czytałem książkę…”. 

 Uczestnicy nadadzą swej pracy tytuł szczegółowy, np. „Mól książkowy”, „Po drugiej 

stronie książki”, „Mój przyjaciel z książki”, „Książka, która mówi”, „Magiczne 

strony”, „Moja przyjaciółka - książka”, itp. 

 Praca musi być napisana przez uczestników samodzielnie w szkole. 

 Uczestnicy poznają temat pracy dopiero w dniu konkursu bezpośrednio przed 

przystąpieniem do pisania. 

 Objętość prac jest dowolna, nie mniejsza jednak niż 1 strona formatu A-4. 

 Czas pisania należy dostosować do indywidualnych potrzeb dziecka. 

 Uczestnicy nie przepisują, napisanych w ramach konkursu, tekstów na czysto. 

 Pracę należy opatrzyć godłem i dołączyć do niej zaklejoną kopertę z analogicznym 

godłem, w której znajdować się będą, dane osobowe dziecka: 

imię i nazwisko, klasa i numer szkoły,  

imię i nazwisko oraz mail wychowawcy,  

zgoda rodziców lub opiekunów na umieszczenie nazwiska dziecka na 

stronie www szkoły nr 77 i publikację nagrodzonej pracy. 

(Przez godło rozumie się dowolne słowo maskujące właściwą tożsamość autora,  

np.: rycerz, wilga itp.). 

 Z jednej szkoły można przysłać po dwie prace z każdego oddziału klasy trzeciej. 

 Oceniana będzie pomysłowość tematu, stylistyka i środki literackie.  

 Nie będzie punktowana ortografia. 

 Konkurs zakończy się wydaniem książki z najciekawszymi pracami literackimi, 

które otrzymają wszyscy autorzy zamieszczonych w niej opowiadań oraz ich 

szkoły. 

 Nagrody przyznawane będą w kategoriach: 

Złota wyobraźnia (za najciekawsze treściowo prace) 

Młody Literat (za dojrzałość warsztatu literackiego, bogactwo środków językowych). 

Terminy: 
 Prace należy nadesłać do  18 listopada 2016 roku na adres :  

Szkoła Podstawowa nr 77, ul. Dmowskiego 50, 60-204 Poznań 

z dopiskiem „Konkurs literacki klas trzecich”. 

 Ogłoszenie wyników i terminu uroczystego wręczenia nagród nastąpi  

w  grudniu 2016 na stronie internetowej szkoły http://www.sp77poznan.pl/ 

 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod numerem: 506 728 644 (osoba odpowiedzialna: Ewa 

Miedzińska) lub mailowo: aldonawalerczyk@sp77poznan.pl (osoba odpowiedzialna: Aldona Walerczyk).  

http://www.sp77poznan.pl/


 

Załącznik do pracy konkursowej 

 

 

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych 
 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

 

 

……………………………………………….………………………… 
Imię i nazwisko dziecka 

w konkursie literackim klas trzecich organizowanym przez Szkołę 

Podstawową nr 77 w Poznaniu oraz na umieszczenie jego imienia  

i nazwiska na stronie www powyższej szkoły, a także publikację jego 

pracy literackiej. 

 

…………………………. 
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna 

 

 

 

 

 

Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

 
 

Godło uczestnika  

Imię i nazwisko uczestnika  

Numer szkoły  

e-mail szkoły  

Klasa  

Imię i nazwisko nauczyciela  

e-mail nauczyciela  

 


