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REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO   

o Władysławie Stanisławie Reymoncie – polskim nobliście, patronie szkoły 

 

„Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i marzenia.” 

Władysław Stanisław Reymont 

 

 

 17 maja 1974 roku naszej szkole nadano imię Władysława Stanisława 

Reymonta. Nasz patron to człowiek o niezwykłej osobowości i równie niezwykłej 

karierze, twórca chłopskiej epopei i noblista. Organizowany przez nas konkurs 

jest zachętą do ponownego spotkania z twórczością wielkiego pisarza – laureata 

literackiej Nagrody Nobla.  

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z całej gminy do udziału 

w organizowanym przez nas konkursie.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach Pan Robert 

Kozłowski 

       wraz z organizatorami 

 

 

 

Organizator: 

Zespół Szkół w Gołaczewach 

 

Patronat: 

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Pan Adam Zielnik  
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Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaczewach Pan Robert Kozłowski 

 

Regulamin konkursu literackiego „Reymont inaczej” 

Cele konkursu: 

 popularyzacja twórczości pisarza Władysława Stanisława Reymonta 

 rozbudzanie wrażliwości literackiej 

 odkrywanie i rozwijanie własnych talentów 

 zachęcanie do poszukiwania oryginalnych form wypowiedzi 

 uwrażliwienie na moc słowa pisanego 

 

Adresaci konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych. 

Prace konkursowe będę oceniane w dwóch kategoriach: 

 - dla uczniów klas IV – VI 

 - dla uczniów klas VII – VIII  

 

 

Zadanie konkursowe: 

Konkurs polega na samodzielnym napisaniu wiersza tematycznie związanego 

z osobą i/lub twórczością Władysława Stanisława Reymonta. 

 

 

Zasady uczestnictwa: 

 wiersz powinien być napisany w języku polskim, samodzielnie przez 

uczestnika konkursu, wcześniej nie publikowany i nie zgłaszany do 

innych konkursów 
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 jeden autor może nadesłać jedną pracę, pisaną czcionką Times New 

Roman rozmiar 12 

 utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem) 

 oprócz wiersza wydrukowanego w trzech egzemplarzach należy także 

dołączyć jego wersję elektroniczną w formacie doc lub docx na płycie 

CD/DVD (na jednej płycie można nagrać wszystkie prace uczniów 

z danej szkoły), nazwa pliku powinna zawierać godło (pseudonim) autora  

 wiersz nie może zawierać treści sprzecznych z twórczością i biografią 

pisarza 

 do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową 

 zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

 każda szkoła może przesłać maksymalnie 5 prac z każdej kategorii 

wiekowej 

 laureaci finału otrzymają nagrody, a pozostali uczniowie dyplomy 

 

Termin  i warunki składania prac: 

 prace konkursowe należy składać lub wysyłać do Zespołu Szkół 

w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy,  z dopiskiem na 

kopercie „Konkurs literacki”, w terminie do 29.11.2019r. 

 materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi 

 prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo ich 

wykorzystania  

 o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator 

poinformuje telefonicznie lub e-mailem 

 

Kryteria oceniana: 

 zgodność z tematem konkursu 

 oryginalność prezentowanych treści 
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 walory literackie 

 pomysłowość formy i kompozycji 

 poziom językowy i stylistyczny 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 

w Gołaczewach. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 

 

 

Kontakt: 

sekretariat szkoły – tel. 326465646 

Agnieszka Kowal – tel. 606262291 

Izabela Pieczyrak – tel. 698949188 
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Regulamin konkursu plastycznego „Reymont inaczej” 

Cele konkursu: 

 rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów 

 rozbudzanie wrażliwości estetycznej 

 odkrywanie i rozwijanie własnych talentów 

 ćwiczenie cierpliwości w realizacji wyznaczonego celu 

 ćwiczenie sprawności manualnej 

 ćwiczenie zdrowej rywalizacji 

 stwarzanie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych 

 

Adresaci konkursu: 

Uczniowie szkół podstawowych. 

Prace konkursowe będę oceniane w trzech kategoriach: 

          - dla uczniów klas I-III  

 - dla uczniów klas IV – VI 

 - dla uczniów klas VII – VIII  

 

Zadanie konkursowe: 

Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej zatytułowanej  

„Wieś w różnych porach roku” tematycznie związanej  z osobą i/lub 

twórczością Władysława Stanisława Reymonta. 

 

 

Format : A-3 

Technika: dowolna  
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Zasady uczestnictwa: 

 praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika 

konkursu, wcześniej nie zgłaszana do innych konkursów 

 uczestnik konkursu wykonuje  jedną pracę 

 w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe 

 do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące dane: 

- imię i nazwisko 

- klasę 

- nazwę szkoły i nr telefonu 

- imię i nazwisko szkolnego opiekuna konkursu 

 do pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową 

 zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 

 każda szkoła może przesłać dowolną ilość prac 

 

 

Termin  i warunki składania prac: 

 prace konkursowe należy składać w sekretariacie lub wysyłać do Zespołu 

Szkół w Gołaczewach, ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy,  z dopiskiem 

na kopercie „Konkurs plastyczny”, w terminie do 29.11.2019r. 

 materiały zgłoszone na konkurs nie podlegają zwrotowi 

 prace stają się własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo ich 

wykorzystania  

 o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator 

poinformuje telefonicznie lub e-mailem. 

 

Kryteria oceniana: 

 zgodność z tematem konkursu 
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 oryginalność prezentowanych prac 

 wrażenia estetyczne 

 staranność wykonania pracy 

 zastosowanie różnych materiałów 

 pomysłowość formy i kompozycji 

 

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkół 

w Gołaczewach. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje 

od nich odwołanie. 

 

Kontakt: 

sekretariat szkoły – tel. 326465646 

Grażyna Dolezy – tel. 668151749 

 

 

 


