
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

„LIST DO TADEUSZA KOŚCIUSZKI – NASZEGO PATRONA” 

 

 Z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kosciuszki rok 2017 został obwołany Rokiem 

Kościuszki. W związku z tym zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie 

nt.: „List do Tadeusza Kościuszki – naszego patrona”. 

 Naczelnik jest symbolem wolności i wzorem patrioty. Uosabiał najlepsze wartości  

tj.: tolerancję i równość. Zastanów się, co chciałbyś/-łabyś mu przekazać, za co podziękować, być 

może o coś zapytać. Może coś zaciekawiło Cię w życiorysie wielkiego patrioty, a może zechcesz 

się podzielić wiedzą na temat najważniejszych bitew w jakich brał udział. Być może chcesz go 

naśladować... Zastanów się nad odpowiedzią i przystąp do konkursu. 

Cele konkursu: 

  

 Upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. 

 Propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców osobowych. 

 Popularyzowanie gatunku literackiego jakim jest list. 

 Rozwijanie twórczej aktywności dziecka, wrażliwości i wyobraźni. 

Zasady uczestnictwa: 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i polega na napisaniu 

listu do Tadeusza Kościuszki. 

2. List może być napisany prozą lub wierszem. 

3. Objętość pracy nie może przekroczyć 1 strony formatu A4. Tekst należy napisać czcionką 

Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie. 

4. Pracę, dotąd niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, należy dostarczyć  

do Organizatora. 

5. Pracę konkursową opatrzoną pseudonimem należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach  

w formie drukowanej. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym 

pseudonimem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasę autora oraz imię 

i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. 

6. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora. Prace zostaną ocenione. Jury przyzna 

trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia. Od decyzji komisji nie ma odwołania. 

Kryteria oceniania: 

 

– nawiązanie do tematu konkursu, 

– twórczy charakter utworu, 

– poprawność stylistyczna i językowa, 

– poziom literacki pracy, 

– samodzielność i oryginalność, 

– ogólna estetyka pracy. 

Terminarz: 

Prace konkursowe należy złożyć do 24.05.2017r. 

 

Uwagi końcowe: 

 

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu zostaną wręczone na uroczystym apelu z okazji Dnia 

Patrona Szkoły w dniu 29.05.2017r. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sprawy sporne rozstrzyga 

jury i Organizator. 
 


