
 

 

 

DKE im. prof. J. Sampa i SKE 

„Eurostella-Gryf” ogłasza: Szkolny Konkurs Poezji – sonet o 

nauczycielach, dyrektorach lub innych pracownikach naszej 

szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 

dla uczniów klas VII-VIII  

PSP 

REGULAMIN KONKURSU 

1.Organizator konkursu: 

 

o DKE im. prof. J. Sampa i SKE „Eurostella-Gryf” z Pozytywnej 

Szkoły Podstawowej w Gdańsku, 

* osoby odpowiedzialne za przygotowanie konkursu; 

przewodnicząca – B. Ignaciuk (polonistka, kulturoznawca), 

komisja – M. Bildziuk (artysta - plastyk), S. Freliga (polonista, 

etyk ). 

Cele konkursu: 

o poznawanie tradycji i kultury/kreatywność młodego artysty; 

o popularyzacja literatury recytowanej / doskonalenie formy 

sonetu; 

o pobudzanie wrażliwości literackiej i dobrego smaku wśród 

młodzieży; 

o integracja szkolna. 



2. Uczestnicy konkursu: 

o konkurs adresowany jest do uczniów klas VII – VIII z PSP; 

o w konkursie bierzemy udział indywidualnie; 

o każdy uczestnik może napisać dwa sonety, a trzech uczestników 

(wybranych przez szkolną komisję z PSP), otrzyma nagrodę 

książkową i dyplom. 

 

3. Etapy konkursu: 

 Etap (szkolny) przeprowadzony w PSP; przewodnicząca B. Ignaciuk, 

komisja; M. Bildziuk; S. Freliga (termin dostarczenia tekstów do 12 

października 2018 r., do B. Ignaciuk – poprzez Librus oraz drugą 

wersję podpisaną i wydrukowaną do pokoju nauczycielskiego).  

4. Przebieg konkursu: 

 Każdy uczestnik przygotowuje jeden lub dwa (napisane przez siebie) 

sonety o nauczycielu, dyrektorze, paniach dyrektorkach lub innych 

pracownikach szkoły. 

5. Kryteria oceny: 

o ocenie podlegać będą: tekst własny, forma sonet, zachowanie 

interpunkcji, ujęcie groteskowe w granicach dobrego smaku, 

nowatorskie podejście do tematu. 

6. Termin i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

o 18 października 2018 r. w PSP. 

7. Forma zgłoszenia: zgłoszenia poprzez Librus do B. Ignaciuk, termin 

j.w. 

8. Procedura rozstrzygnięcia konkursu: 

o uczestników oceni jury złożone z nauczycieli naszej szkoły. 

o ogłoszenie wyników nastąpi w podanym dniu. 

9. Nagrody: 

o nagrody książkowe i dyplomy zostaną przyznane za I, II, III 

miejsce oraz teksty zostaną zamieszczone na stronie szkoły, a 

autor zaprezentuje nam swój tekst osobiście (nie na pamięć).  

 
Opieka i nadzór pedagogiczny: wicedyrektor mgr A. Chachulska  

i mgr B. Piekarska,  

koordynator szkolny – przewodnicząca: mgr Barbara Ignaciuk, komisja; mgr M. Bildziuk, 

mgr S. Freliga.  


