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„Prawdziwym przyjacielem jest ten,  

dzięki któremu staję się lepszy”. 
 

Mój wiersz o przyjaźni 

 
 
   

Konkurs literacki 

dla uczniów szkół podstawowych 
 

zorganizowany przez 

Publiczną Szkołę Podstawową SPSK  

im. Jana Pawła II w Kadłubie  

oraz Parafię św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie 



REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

 
Organizatorzy:  
 
 Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II 

w   Kadłubie 
 Parafia Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie 

 
Cele konkursu: 
 
 zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych 

umiejętności, 
 popularyzowanie twórczości literackiej dzieci, 
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni, 
 kształtowanie umiejętności pisania, 
 rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości literackiej, 
 kształtowanie postaw. 

 
Uczestnicy: 
 
     I kategoria wiekowa 
 – uczniowie szkół podstawowych (klasy 3-4); 

     II kategoria wiekowa 
 – uczniowie szkół podstawowych (klasy 5-6); 
III kategoria wiekowa 
 – uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8). 

 
Tematyka prac konkursowych: 
 

Uczeń powinien odwołać się do osobistych doświadczeń oraz 

nauczanie św. Jana Pawła II dotyczące przyjaźni. Teksty powinny 

odnosić się do  budujących relacji z bliźnim i/lub Panem Bogiem.  

 
 

Zasady konkursu:  
 
 każdy uczestnik konkursu przedstawia jedną pracę literacką; 
 uczestnik powinien napisać swoją pracę samodzielnie; 
 gatunek literacki jest dowolny, obejmuje więc wszelkie formy 

wierszowane (wiersz regularny, wiersz nieregularny, wiersz biały); 
 tekst nie powinien przekraczać jednej strony A4 (czcionka 12, 

Times New Roman, interlinia 1,5); 
 do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia, 
 każda szkoła ma prawo przesłać po dwie prace w każdej kategorii. 

 
Termin składania prac: do 13 maja 2019 r. 
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 maja 2018 r. 
 
O godzinie i miejscu rozdania nagród uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 
 
Miejsce składania prac konkursowych:  
 
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK im. Jana Pawła II w Kadłubie 
Kadłub 91, 98 – 300 Wieluń 
 
Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców 

poszczególnych kategorii, biorąc pod uwagę kryteria odnoszące się 

do   wartości literackich, tj.: oryginalność, użycie środków poetyckich, 

ujęcie tematu, kompozycję, przesłanie etc. 
 
Prace zwycięzców zostaną zaprezentowane podczas uroczystości 

wręczenia nagród. 
Dodatkowe informacje pod numerem: tel. 510 137 810  



 

Karta zgłoszenia do konkursu literackiego 

„Prawdziwym przyjacielem jest ten,  
dzięki któremu staję się lepszy”.  

Mój wiersz o przyjaźni” 
 

 

UWAGA  

Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty 

zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie.  

 

PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM  

 

AUTOR PRACY  

 

Imię ...........................................................................….. 

 

Nazwisko......................................................................... 

 

Rok urodzenia ................................................................ 

 

klasa ...........................................................................… 

 

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie wyżej zgłoszonego uczestnika 

i oświadczam, że praca została napisana przez niego samodzielnie. 

Zgadzam się także na publikację zdjęć dziecka w tekstach dziennikarskich 

o konkursie. 

 

.................................                      .................................................  

podpis autora pracy                            podpis opiekuna prawnego  

 

 

SZKOŁA  

Pełna nazwa szkoły:  

 

........................................................................................................  

 

........................................................................................................  

 

ulica: .............................................................   

 

kod: ......................      

 

miejscowość: ................................................  

 

Tel.: ............................................................... 

 

e-mail: ................................................................  

 

OPIEKUN PRACY (NAUCZYCIEL) 

 

Imię: .........................................  

 

Nazwisko: ................................................. 

 


