Z okazji 100-lecia naszej Szkoły zapraszamy Was do
udziału w:

SZKOLNYM KONKURSIE LITERACKIM:
„Ja i moja szkoła”
Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Forma: wiersz, opowiadanie, wywiad z absolwentem SP15
Ocenie podlega: poprawność formy pracy, oryginalność podejścia do
tematu, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
Format pracy: Pracę o dowolnej objętości uczeń przesyła w formie
dokumentu Word na adres mailowy:
 wiersz, opowiadanie – m.jurkowska@sp15.bialystok.pl
 wywiad z absolwentem SP15 (np. rodzicem, starszym rodzeństwem,
sąsiadem uczącym się w SP15) – m.kikolska@sp15.bialytsok.pl
Termin: 5 maja 2021

Na laureatów czekają nagrody niespodzianki!

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO:
„Ja i moja szkoła”
1. W związku z 100. Rocznicą powstania Szkoły Podstawowej im. M. SkłodowskiejCurie w Białymstoku zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Literackim
„Ja i moja szkoła”.
2. Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji, prozy i publicystyki;
- dążenie do poprawności językowej;
- rozwijanie umiejętności werbalnych;
- dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową;
- integracja międzypokoleniowa;
- promocja szkoły;
- kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego.
3. Organizatorzy: mgr Marta Kikolska-Kisiel, mgr Monika Jurkowska
4. Adresaci: uczniowie klas IV-VIII SP15 w Białymstoku.
5. Na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu zostają stworzone 2 kategorie wiekowe:
a) uczniowie z klas IV-VI,
b) uczniowie z klas VII-VIII.
6. Forma konkursu: uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać:
 wiersz,
 opowiadanie,
 wywiad z absolwentem SP15 (np. rodzicem, starszym rodzeństwem,
sąsiadem, dziadkami uczącymi się w SP15).
7. Tematyka prac literackich powinna dotyczyć znaczenia szkoły w życiu ucznia,
jego doświadczeń lub wspomnień związanych z nauką w SP15 w Białymstoku.
8. Ocenie podlegać będzie poprawność formy pracy, oryginalność podejścia
do tematu, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna.
9. Każdy uczeń może zgłosić pracę w każdej z trzech form.
10. Pracę o dowolnej objętości uczeń przesyła w formie dokumentu Word na
adres mailowy:
 wiersz, opowiadanie – m.jurkowska@sp15.bialystok.pl
 wywiad – m.kikolska@sp15.bialytsok.pl
11. Termin: do 5 maja 2021 r.
12. Na laureatów czekają nagrody niespodzianki.
Zapraszamy do udziału w konkursie
Poloniści SP15

