


CELE KONKURSU:

- pogłębianie zainteresowań literackich, rozwijanie wyobraźni i twórczego 
działania
- rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego
- wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach - wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach 
(ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, 
graficznym)
- promowanie osiągnięć uczniów

TEMAT KONKURSU:

W tym roku decyzję o wyborze tematu zostawiamy młodym pisarzom. 
Temat dowolny!

FORMA PRFORMA PRACY:

- opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika;
- wiersz (dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym).

ADRESACI KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV- VIII
Kategorie wiekowe: IV-VI, VII-VIII

TERMINY I ZASADY SKŁADANIA PRAC:

Prace należy napisać na komputerze czcionką Times New Prace należy napisać na komputerze czcionką Times New Roman (12 pt)       
w formacie dokumentu tekstowego (Word, Open Office, Libre Office).

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji  konkursu literackiego 
Dziecięcym Piórem. Organizatorem konkursu jest Szkoła  Podstawowa we Wrzesinie 
pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Wójta Gminy Jonkowo, 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Gminnego 
Ośrodka Kultury w Jonkowie.  

OwocemOwocem pierwszej edycji jest książka pt. Dziecięcym piórem, w której znalazły się 
utwory laureatów. Pozycję można odnaleźć w wielu bibliotekach.



Szkoła przystępująca do konkursu przesyła prace uczniów w terminie                  
od 8 marca do 16 kwietnia w formie elektronicznej na adres poczty 
elektronicznej:

dzieciecympiorem.wrzesina@gmail.com

Kartę zgłoszeniową oraz klauzulę zgody w wyżej wskazanym terminie 
należy wysłać w wersji papierowej na poniższy adres: 

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, Wrzesina 43, 11-042 Jonkowo.

OcenieOcenie będzie podlegać wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja 
pomysłu, zawartość merytoryczna, kompozycja, poprawność ortograficzna, 
interpunkcyjna, językowo-stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków 
stylistycznych, estetyka pracy. 

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs jest jednoetapowy. 
LaureaciLaureaci zostaną wyłonieni spośród uczestników, których prace oceni 

Szanowne Jury: literaci Bożena Kraczkowska i Arkadiusz Łakomiak oraz 
specjalista, metodyk Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Olsztynie, Wojciech Tański.

NAGRODY:

Na laureatów trzech najlepszych prac w każdej kategorii czekają atrakcyjne 
nagrody!
NajlepszeNajlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej 

szkoły, a artykuł o zwycięzcach zostanie zamieszczony w Kajecie wydawanym 
przez WMODN oraz lokalnej prasie. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

WynikiWyniki konkursu zostaną ogłoszone w ostatnim tygodniu maja w formie 
komunikatu na stronie internetowej szkoły (www.pspwrzesina.suerszkolna.pl) 
oraz przekazane telefonicznie do szkoły uczestnika. Podsumowanie konkursu 
odbędzie się w formie zdalnej. 

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: dzieciecympiorem.wrzesina@gmail.com     
lub pod numery telefonów: 510 066 832 / 606 429 237 




