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Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

w Busku-Zdroju 

oraz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Filia  w Busku-Zdroju 

 

zapraszają do udziału  

 

w   IX  e d y c j i    

P o w i a t o w e g o   K o n k u r s u   L i t e r a c k i e g o 

 SKRZYDŁEM WIATRU PISANE  

 

 

 

 

 

 

Cele konkursu: 

 

 Rozbudzanie twórczego myślenia uczniów.      

 Zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną 

zredagowanej wypowiedzi pisemnej.   

 Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień.          

 Kształcenie wrażliwości twórczej.     

 Motywowanie nauczycieli do podejmowania  różnorodnych działań w pracy                                        

z uczniem zdolnym.              

 Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 
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REGULAMIN   KONKURSU 

 

1. Temat przewodni IX edycji Konkursu Literackiego:  Gdybym mógł być kimś innym,       

to byłbym… - opowiadanie twórcze. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII - VIII 

3. Szkoła dokonuje weryfikacji prac uczestników i ustala listę uczniów 

zakwalifikowanychdo konkursu. 

4. Każda placówka ma prawo do nadesłania 4 prac konkursowych wybranych w trakcie 

eliminacji szkolnych.  

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu  (1 strona A4, 

czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji drukowanej oraz 

elektronicznej.  

6. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dzieci w konkursie oraz zgodę 

rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział  

w konkursie; 

b) zgodę nauczyciela/opiekuna uczniów biorących udział w konkursie oraz zgodę 

nauczyciela/opiekuna na przetwarzanie jego danych osobowych,wg wzorów 

określonych w załączniku nr 1 do konkursu. 

7. Dane adresowe uczestnika powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę                      

oraz imię i nazwisko opiekuna (prace powinny być opisane pismem drukowanym). 

8. Termin nadsyłania prac upływa 20.05.2022 roku. 

9. Prace z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
al. Mickiewicza 21 

28-100 Busko-Zdrój 
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 

z dopiskiem: SKRZYDŁEM WIATRU PISANE 
 

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Powiatowego Ośrodka Doradztwa                         

i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju do 10.06.2022 roku. 

11. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej własnego autorstwa. 
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12. O kolejności zajmowanych miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych 

przez uczestników  konkursu.  

13. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac. 

14. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna. 

15. Uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania się z punktacją jaką uzyskał  

w eliminacjach. 

16. Jury oceniać będzie: 

a) zgodność tekstu z tematem konkursu, 

b) stopień samodzielności, 

c) poprawność formy literackiej, 

d) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, 

e) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, 

f) estetykę pracy. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych                                

i wyróżnionych prac. 

18. Dane organizatora: 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju 
al. Mickiewicza 21 
28-100 Busko-Zdrój 
e-mail: podidn@busko.internetdsl.pl 
tel. 41 378-18-56 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach  Filia  w Busku –Zdrój                                            
ul. Armii Krajowej 19 
28-100 Busko -  Zdrój                                                                                                           
 e-mail: busko@pbw.kielce.pl 
 tel. 041-378-39-27 
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