
REGULAMIN SZKOLNEGO  RODZINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO 

na wiersz propagujący idee olimpijskie 

bądź  nawiązujący do koncepcji szkoły 

„Przez naukę i sport ku dorosłości” 

V edycja 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 368 / Gimnazjum nr 164 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW 

w Warszawie zaprasza wszystkich uczniów oraz ich rodziców do udziału w rodzinnym  

konkursie poetyckim na wiersz propagujący idee olimpijskie bądź nawiązujący do koncepcji 

szkoły „Przez naukę i sport ku dorosłości”. 

 

1. Cele konkursu: 

• popularyzowanie twórczości poetyckiej, 

• rozwijanie sprawności pisania wierszy, 

• kształtowanie wśród młodzieży postaw kreatywnych, 

• odkrywanie młodych talentów, 

• zainteresowanie uczniów poezją, 

• promocja szkoły, 

• integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę z rodzicami uczniów, którzy 

włączą się do konkursu. 

2. Kategorie/uczestnicy konkursu: 

Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach: 

• I kategoria – Uczniowie kl. 1-6 SP, 

• II kategoria – Uczniowie kl. 7-8 SP oraz kl. 3 GIM., 

• II kategoria – Rodzice. 

3. Wymogi redakcyjne: 

• forma dowolna – zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

• treść – zgodna z tematem konkursu, 

• wiersz musi zawierać minimum 6 wersów. 

4. Sposób zgłaszania prac konkursowych: 

1. Prace należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konkursy@gim164.edu.pl. 

mailto:konkursy@gim164.edu.pl


2. Prace mogą być również dostarczone w formie elektronicznej nauczycielowi 

prowadzącemu (dotyczy klas 1 i 2 SP) lub języka polskiego. 

3. Dopuszczalne formaty elektroniczne tekstu:  

Microsoft Word (doc, docx) lub OpenOffice (odt). 

4. Prace powinny zawierać opis: imię i nazwisko autora, kategoria, klasa (w przypadku 

kategorii I i II - Uczniowie).  

5. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2018 r. 

5. Rozstrzygnięcie konkursu.  

1. Prace zostaną ocenione przez jury konkursu powołane przez Organizatora  

do 30 listopada 2018 r. 

2. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. 

3. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. 

4. Wiersze zostaną opublikowane w szkolnej gazetce „Nawiasem (mówiąc)”  

oraz specjalnie wydanym szkolnym tomiku poezji w II semestrze nauki. 

 

 

Koordynator konkursu: 

Anna Polak-Znojek – nauczyciel języka polskiego, logopeda  


