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REGULAMIN 

 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego  

Bo rodzina jest najwyższym dobrem człowieka 

organizowanego przez  

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

w ramach projektu edukacyjnego O znaczeniu rodziny w życiu człowieka  

w roku szkolnym 2022/2023 

 
I. Cele konkursu 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny przez realizację zadań 

programu wychowawczo- profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania rodziny. 

4. Kształtowanie postawy empatycznej. 

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

6. Doskonalenie umiejętności tworzenia różnych tekstów. 

7. Motywowanie do rozwijania talentów. 

8. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania, analizowania, selekcjonowania 

i krytycznej oceny informacji.  

9. Doskonalenie umiejętności efektywnego wykorzystania narzędzi technologii 

informacyjno- komunikacyjnych. 

10. Rozwijanie umiejętności werbalnego/ wizualnego/ audiowizualnego/ 

multimedialnego prezentowania określonego zagadnienia. 

11. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji. 

 

II. Udział w konkursie  

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie pracy konkursowej 

w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.  

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę literacką (proza lub poezja) 

nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.  

 

III. Tematyka prac konkursowych 

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu. 

 

IV. Forma prac konkursowych  

1. Praca konkursowa – nieprzekraczająca 10 000 znaków (licząc ze spacjami) wraz 

z aneksem powinna być przesłana: 

a. w formie wydruku na papierze formatu A4, czcionka Times New Roman 12, 

interlinia 1,5; 

Laureaci zostaną poproszeni o przesłanie prac w formie elektronicznej 

(CD/pendrive). 
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2. Praca podpisana powinna być Hasłem.  

3. Do pracy należy dołączyć w zaklejonej kopercie oznaczonej Hasłem pracy 

formularz zgłoszeniowy z następującymi informacjami:  

a. tytuł opowiadania/utworu poetyckiego;  

b. imię, nazwisko, wiek autora; 

c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego;  

d. adres e-mail autora;  

e. nazwa i adres szkoły;  

f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna; 

g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy.  

 

V. Kryteria oceny prac konkursowych.  

1. Zgodność z tematem konkursu.  

2. Oryginalność prezentowanych treści.  

3. Walory literackie.  

 

VI. Terminarz konkursu 

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie IV niniejszego regulaminu należy 

nadesłać do 31 marca 2023 roku na adres organizatora.  

2. Do dnia 14 kwietnia 2023 roku jury wybierze najlepsze prace, do laureatów 

konkursu i ich opiekunów zostaną wysłane pisemne zaproszenia do udziału w gali 

kończącej konkurs.  

3. W dniu 25 kwietnia 2023 roku odbędzie się konferencja podsumowująca połączona 

z prezentacją nagrodzonych prac.  

 

VII. Nagrody 

1. I miejsce – nagroda pieniężna, książkowa, dyplom. 

2. II i III miejsce – nagroda książkowa, dyplom.  

3. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy.  

 

VIII. Organizator 

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

ul. Bpa Ignacego Świrskiego 54 

08-110 Siedlce 

Tel./fax 25 632 10 77 

sekretariat@klosiedlce.pl 

  

mailto:sekretariat@klosiedlce.pl
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Międzyszkolny Konkurs Literacki  

Bo rodzina jest najwyższym dobrem człowieka…  

organizowany przez  

I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach  

w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

a. tytuł opowiadania/utworu poetyckiego  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

b. imię, nazwisko, wiek autora 

………………………………………………………………………………………………… 

c. adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

d. adres e-mail autora 

 ………………………………………………………………………………………………… 

e. nazwa i adres szkoły 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

f. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna 

………………………………………………………………………………………………… 

g. zgoda na nieodpłatne publikowanie pracy 

………………………………………………………………………………………………… 

• Wypełnienie i zgłoszenie formularza jest równoznaczne ze zgodą ma wykorzystanie danych osobowych 

określonych w regulaminie konkursu.  

• Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego uczestnika konkursu: 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Konkursu literackiego „Bo rodzina jest najwyższym 

dobrem człowieka…” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora na 

potrzeby konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego, imię i nazwisko oraz podpis pełnoletniego uczestnika konkursu) 


