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REGULAMIN  KONKURSU LITERACKIEGO XXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO  ZLOTU SZKÓŁ 

SIENKIEWICZOWSKICH W RZERZĘCZYCACH 

 

Cele:  

- popularyzowanie  życia i twórczości Henryka Sienkiewicza,  

- rozwijanie zainteresowania dziełami pisarza,  

- pobudzanie kreatywności twórczej dzieci i młodzieży,  

- wskazywanie czytelnictwa jako alternatywy wobec mediów społecznościowych, 

 - rozwijanie uzdolnień literackich.  

  

Organizator:  

Szkoła Podstawowa 

 im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach 

ul. Skrzydlowska 91 

tel./fax : 34 328 12 42  

www.rzerzeczyce.szkolnastrona.pl 

  

Adresaci:  

Uczniowie szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza z całej Polski i za granicą. Warunkiem 

uczestnictwa w konkursie jest obecność delegacji szkoły na XXVIII Ogólnopolskim Zlocie Szkół 

Sienkiewiczowskich.  

  

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne 

formy literackie:  

  

 uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:  

  

1. Moje spotkanie z Jankiem  Muzykantem. Opowiadanie 

2. „ To było niesamowite…”- opis Afryki widzianej oczyma Nel na podstawie powieści  
       „W pustyni i w puszczy”. 

 

 uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej:  

 

1. Dalsze losy latarnika- opowiadanie z dialogiem. 

2. Wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem , którego mottem są jego słowa: „ Żyłem i pisałem,                     

krzepiąc serca nadzieją wolności.” 

 

 

 

http://www.rzerzeczyce.szkolnastrona.pl/
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 uczniowie szkół ponadpodstawowych:  

  

1. „Wszystko, co uczynisz drugiemu człowiekowi, wraca do ciebie w dwójnasób” – odnieś 

się do prawdy zawartej w cytacie, wykorzystując powieść „Quo vadis” i losy jej 

bohaterów.  
2. Na podstawie wybranego fragmentu „Ogniem i mieczem” uzasadnij, że język może być 

narzędziem manipulacji. 
 

  

 UWAGA !!! SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU 2 PRACE W KAŻDEJ KATEGORII. 

 

Zasady konkursu dla szkół wszystkich poziomów:  

 

1. Tekst pracy należy  wydrukować w 2 egzemplarzach i zapisać na płycie CD lub DVD  w 

programie Microsoft Office Word w celu przygotowania ewentualnej publikacji.  

 

2. Na jednej płycie należy umieścić pracę jednego uczestnika.  

 

3. Praca powinna być zapisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia – 1,5, 

margines górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm.  

 

4. Objętość pracy nie powinna przekroczyć dwóch stron formatu A4.  
 

5. Tekst należy opatrzyć pseudonimem uczestnika oraz informacją o kategorii wiekowej.  

W zaklejonej kopercie, z takim samym pseudonimem, trzeba umieścić obowiązkową 

kartę zgłoszeniową.   
 

6. Uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia, w której zamieszcza informacje dotyczące pracy: 

nazwę konkursu, imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna oraz 

zgodę rodziców (ewentualnie prawnych opiekunów).  Karta musi być dołączona do 

pracy i nośnika, na którym zostanie ona zapisana.  
 

7. Tekst nie powinien być prezentowany wcześniej w żadnym innym konkursie.  Nie może 
być powielaniem istniejących projektów. Uczestnicy biorący udział w konkursie ponoszą 
pełną odpowiedzialność prawną w razie naruszenia praw autorskich i/lub dóbr 
osobistych osób trzecich. 

 

8. Nadesłane prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą  zwracane 

ich autorom i mogą być wykorzystane do publikacji. Osoby biorące udział w konkursie, 

przysyłając prace, zgodnie z regulaminem udzielają organizatorowi prawa do 
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korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych 

oraz innych (np. zorganizowania wystawy prac lub ich publikacji).  

 

9. Nie będą oceniane prace niespełniające warunków Regulaminu, dostarczone po 

terminie, niewłaściwie opisane, niezaopatrzone w poprawnie wypełnioną i podpisaną 

kartę zgłoszenia oraz prace ze szkół nie uczestniczących w XXVIII Zlocie. 
 

10. Prace należy przesłać do 15 kwietnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) 

na adres:  
  

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

 ul. Skrzydlowska 91 

 42-270 Rzerzęczyce 

 z dopiskiem „Konkurs literacki - ZLOT”  

  

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły:      

www.rzerzeczyce.szkolnastrona.pl do 15 maja 2020 r.  

  

12. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się 29 maja 2020 r. podczas  XXVIII 

Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Rzerzęczycach.  
  

  

Kryteria oceniania:  

 twórczy charakter pracy,  

  samodzielność i oryginalność , 

  wartość merytoryczna i zgodność z tematyką, 

 poprawność językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, 

  ogólna estetyka pracy. 

 

Nagrody:   

  

1. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II, III miejsca  oraz  

ewentualne wyróżnienia.   

2. Decyzja jury jest ostateczna.  

  

   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.  

 
 


