
Regulamin Szkolnego 

Konkursu Poetyckiego 

„Szczęście niejedno ma imię” 
 

1. Cele konkursu: 

- zachęta dzieci i młodzieży 

do poznania siebie, refleksji nad swoim 

życiem, zgłębienia pojęcia szczęścia 

w życiu,  

- kształtowanie pozytywnych postaw życiowych i wyborów sprzyjających 

zachowaniu zdrowego stylu życia – profilaktyka uzależnień.   

-zainteresowanie uczniów poezją, 

- rozwijanie sprawności pisania wierszy, 

-odkrywanie młodych talentów. 

 

2. Uczestnicy konkursu: 

- uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mołodyczu. 

 

3. Kategorie wiekowe: 

-I - uczniowie klas 0 - III  

-II - uczniowie klas IV-VI, 

-III – uczniowie klas VII – VIII.  

 

4. Forma wiersza dla kategorii II i III, czyli uczniów klas IV-VIII: 

- dowolna zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

- treść- zgodna z tematem konkursu – rozważania o szczęściu, zgłębianie 

pojęcia szczęścia, ukazanie barw i odcieni tej wartości, itp., 

- prace powinny być dostarczone w formie A 4, napisane ręcznie 

bądź komputerowo, 

- prace należy opisać na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko 

autora, wiek – kategoria, klasa.  

 

5. Forma rymowanki dla kategorii I, czyli klasy 0-III: 

- dowolna zgodna z artystycznymi wyborami twórców, 

- treść- zgodna z tematem konkursu – rozważania o szczęściu, zgłębianie 

pojęcia szczęścia, ukazanie barw i odcieni tej wartości, itp., 



- prace powinny być dostarczone w formie A 4, napisane ręcznie 

bądź komputerowo, 

- prace należy opisać na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko 

autora, wiek – kategoria, klasa.  

 

5. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych. 

-konkurs trwa do 13 grudnia 2021 r. Prace należy przekazać wychowawcy 

lub polonistom; 

- wiersz albo rymowanka nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane, 

- organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość 

opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz gazetce „Kurierek 

Mołodycza”; 

- prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, 

- wiersze nieczytelne, nieestetyczne, niesamodzielne - nieoryginalne, z błędami 

ortograficznymi zostaną wyłączone spod oceny jury, 

-  jeden uczestnik maksymalnie dwa wiersze albo dwie rymowanki w zależności 

od kategorii.  

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi przed Świętami Bożego 

Narodzenia.  
 

Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

(elektroniczne gadżety)  
 

Zapraszamy do udziału 

 

 

 


