
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Wojewódzkiego Konkursu Literackiego  

na opowiadanie „Książka inspiruje i uczy”                                                               

 

pod honorowym patronatem  

Prezydenta Miasta Częstochowy  

oraz  

Dyrektora  

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

 

I. Organizatorzy 

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa 

 Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie, ul. PCK 1,  

42-200 Częstochowa 

II. Adresaci 

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów województwa śląskiego. 

III. Czas i miejsce rozstrzygnięcia konkursu 

24 kwietnia 2019 roku 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,  

al. Jana Pawła II 126/130 

IV. Cele konkursu 

1. Popularyzacja twórczości literackiej. 

2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego. 

3. Rozwijanie pisarskich uzdolnień młodzieży. 

4. Upowszechnianie kultury języka. 

5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

V. Warunki regulaminowe 

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania, do którego inspiracją jest 

przeczytana książka z kanonu lektur klas IV-VIII i III gimnazjum.  

2. Praca powinna być wykonana z wykorzystaniem edytora tekstowego Microsoft Word. Prace 

nie powinny przekroczyć 4 stron tekstu formatu A4, obowiązuje czcionka Times New Roman 

o rozmiarze 12, interlinia - 1,5 wiersza.  

3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: klasy IV-VI oraz  VII-VIII i III gimnazjum. 



 

 

4. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 1 ucznia w każdej kategorii. 

5. Opiekun uczestnika konkursu powinien dostarczyć organizatorowi tekst pracy do 

18 kwietnia 2019 roku. 

6. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszym regulaminie. 

VI. Komisja konkursowa 

1. Komisję konkursową powołuje organizator. 

2. Decyzje podjęte przez komisję są ostateczne i nie podlegają zmianie. 

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 24 kwietnia po dokonaniu oceny przez komisję. 

VII. Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów: 

1. Temat i kompozycja: nadanie pracy trafnego, intrygującego tytułu, trafny wybór bohatera, 

ciekawe i oryginalne ujęcie tematu, cytaty, itp. 

2. Język, styl i zapis: dostosowanie stylu do treści i formy wypowiedzi, poprawność językowa, 

poprawność ortograficzna, poprawność interpunkcyjna. 

3. Ogólny wyraz artystyczny. 

 

VIII. Pisemne zgłoszenia do konkursu (karta zgłoszenia oraz zgoda opiekuna prawnego 

ucznia) wraz z pracą należy: 
 

 

przesłać drogą elektroniczną na adres plusa@womczest.edu.pl 

lub  

składać w sekretariacie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 

do 18 kwietnia 2019 roku. 

 

Po upływie wyznaczonego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.  
 

 

Kontakt: 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie,  

al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa 

dr Agata Arkabus 

Anna Płusa  

tel. 34 360 60 04 w. 255 

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie,  

ul. PCK 1, 42-200 Częstochowa 

Ewa Ossowska 

tel. 601592039 

Aneta Bednarek 

Tel. 34 325 34 26 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 


