
Szkoła Podstawowa nr 57 
im. Jana Kochanowskiego

w Lublinie

zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I - VIII

do udziału

w VIII edycji Konkursu Literackiego im. Katarzyny Korościk
inspirowanego twórczością Jana Kochanowskiego

pt. „Spotkajmy się w cieniu lipy...”

1. Cele konkursu:
 zapoznanie uczniów z życiem i twórczością Jana Kochanowskiego;
 rozwijanie zainteresowań literackich inspirowanych twórczością „ojca literatury polskiej”;
 rozbudzanie postawy twórczej i poszukującej prawdziwych wartości; 
 kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno;
 rozwijanie zainteresowań i kompetencji osobistych uczniów szkół podstawowych;
 zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem oraz rozwijanie 

umiejętności obserwacji;
 kształtowanie postawy prorodzinnej;
 wyrażenie poglądów młodego pokolenia;
 promowanie młodych talentów;
 upamiętnienie osoby Katarzyny Korościk - polonistki i dyrektorki  Szkoły Podstawowej nr 57 

w Lublinie.

2. Adresat konkursu: 
Uczniowie szkół podstawowych Lublina i Lubelszczyzny.

3. Informacje o pracy konkursowej:
W konkursie biorą udział wyłącznie prace wykonane indywidualnie, nigdzie dotąd niepublikowane.
Uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Nadesłanie pracy oznacza akceptację przez
uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Z chwilą przesłania pracy
konkursowej  uczestnicy  udzielają  Organizatorowi  prawa  do  ich  publikacji  w  całości  lub  we
fragmentach na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 57 im. J. Kochanowskiego w Lublinie.

Forma pracy do wyboru:
 opowiadanie,
 wiersz,
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 utwór sceniczny.
Treść: 

Prace powinny być inspirowane twórczością Jana Kochanowskiego i odwoływać się 
do obecnych w niej  wartości oraz realizować temat przewodni: „Spotkajmy się w cieniu lipy...”

Objętość, styl i wielkość czcionki:
 Opowiadanie nie powinno być dłuższe niż 3 strony, a utwór sceniczny 5 stron A4. 
 Styl  czcionki  Times  New  Roman,wielkość  czcionki  tekstu  12  pkt,  interlinia  1,5  wiersza,

marginesy standardowe 2,5 cm. 

4. Zgłaszanie prac:
 Przyjmujemy wyłącznie prace w wersji elektronicznej. Przesyłane prace powinny być 

podpisane: imię i nazwisko ucznia, tytuł pracy, nazwa szkoły. Należy je przesłać na adres: 
konkurs@sp57.lublin.eu     

 Uczestnik potwierdza swój udział w konkursie za pomocą Formularza zgłoszeniowego , 
który należy przesłać razem z pracą.

 Uczestnicy  zobowiązani  są  także  zapoznać  się  z  klauzulą  informacyjną  RODO  oraz  po
akceptacji  przesłać   razem  z  pracą  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku zawarte w załączniku.

5. Kryteria oceny pracy literackiej:
Nadesłane prace oceni jury konkursu powołane przez organizatorów według następujących 
kryteriów:

 zgodność z tematem,
 samodzielność i oryginalność,
 walory artystyczne,
 wartości językowe.

6.  Nagrody:
 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 Dla laureatów przygotowano nagrody. 
 Dodatkowym wyróżnieniem dla autorów najciekawszych prac będzie publikacja 

konkursowych tekstów lub ich fragmentów na stronie internetowej naszej Szkoły.

7. Terminy:
 Nadsyłanie prac do 14 lutego 2023r.;
 Informacja o wynikach konkursu oraz  o sposobie przekazania nagród zostanie podana 

opiekunom i ogłoszona na stronie internetowej Szkoły do dnia 14 kwietnia 2023 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
Organizatorzy:
Agata Bielak tel. 607952880
Anna Próchnicka tel. 603182762
konkurs@sp57.lublin.eu     
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