
                            

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Międzyszkolny Konkurs „Młody Literat” jest imprezą cykliczną mającą na celu kształcenie 

umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się różnymi formami wypowiedzi 

obowiązującymi w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. 

 

Cele konkursu:  

1. Rozwijanie zdolności twórczych uczniów. 

2. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi formami wypowiedzi. 

3. Popularyzowanie piękna języka ojczystego. 

4. Stwarzanie możliwości do zaprezentowania dorobku literackiego uczniów poza 

szkołą. 

5. Nawiązanie współpracy z innymi szkołami. 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół  

     podstawowych. 



2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie na adres mailowy organizatora 

(sekretariat@zsp2opole.pl) (razem z wypełnioną zgodą na udział w konkursie) samodzielnej 

pracy w formie listu otwartego (dla klas IV-VI), przemówienia (dla klas VII – VIII), które 

mogłoby być zatytułowane: 

 

W obronie natury 

 
Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman 12 i zajmować minimum jedną 

stronę kartki formatu A4. 

3. Pod pracą należy umieścić imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz imię  

     i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

4. Termin  nadsyłania  prac konkursowych upływa 29 października 2021 r. 

5. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz VII - 

VIII. 

6. Komisja będzie zwracać uwagę na formę i treść prac, ich poprawność stylistyczną,  

     językową, ortograficzną, interpunkcyjną oraz pomysłowość w ujęciu tematu, ciekawe  

     rozwiązania i indywidualne cechy stylu.       

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. Wyniki zostaną umieszczone 

na stronie internetowej szkoły. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. 

9.  Zwycięskie prace w każdej kategorii wiekowej zostaną opublikowane w „Modelowym 

Nauczaniu” – kwartalniku MCWE w Opolu. 

10. Informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: Zofia Janik, Katarzyna Kuźbik oraz 

Beata Tabisz-Przybyła. 

  

  Adres organizatora: 

                
 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 16  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 

ul. Z. Nałkowskiej 16 

45-558 Opole 

 

           tel./fax.  (0-77) 454-28-67 

            mail: sekretariat@zsp2opole.pl 

 

 
Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie i życzą wszystkim 

uczestnikom lekkości pióra, inwencji twórczej i osiągnięcia sukcesu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie 

 

Zgoda na udział w konkursie: 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: 

 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………..……………………………………………………. 

 
2. Szkoła, ………………………………………………..………………………………………………………………... 

 

3. Wiek …………………….,  klasa …………………………… 
 

 

w XVII Międzyszkolnym Konkursie „Młody Literat” dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych. 

 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

  

 

                                                                  ………………………………………………………. 

 

ZGODA 

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie i bezpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka  

w materiałach drukowanych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych 

własnych szkoły oraz jej partnerów. 

 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

                                                                ……………………………………………………….... 
 

Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Z. Nałkowskiej  przy ul. Z. 

Nałkowskiej  16 w Opolu. 

2. Dane przetwarzane są w celu realizowania konkursu. 

3. Dane mogą być udostępniane partnerom i organizatorom tych działań. W szczególności, informacje 

mogą być udostępniane w postaci: zgłoszeń  udziału w konkursie, relacji, sprawozdań, wypracowanych 

przez uczniów materiałów.  

Dane mogą być publikowane i udostępniane: 

a. na stronie internetowej szkoły, w mediach (również społecznościowych) oraz  w  materiałach 

promujących działalność szkoły.  

b. na stronach internetowych, w mediach (również społecznościowych) oraz w materiałach                 

z realizowanych działań partnerów szkoły. W szczególności organizatorów i koordynatorów 

konkursu, w których biorą udział uczniowie lub szkoły. 

c. W treści publikacji i materiałów mogą pojawić się dane takie jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła, 

osiągnięte wyniki, wiek, wizerunek. 

d. Macie Państwo prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. Macie 

Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania danych innym podmiotom.  


