
Konkursowe przygotowania do Święta Szkoły rozpoczęte!!! 
 

„B ędzie pamiątka moja na wieczny czas stała: 
 Bo nie Ŝył, po kim piękna pamięć nie została”. 

Sz. Szymonowic „Wierzby” 
 

SZKOLNY KONKURS POETYCKI  
 

REGULAMIN „Portret Szymonowica słowem malowany” 
 
Organizator: 
 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Zamościu. 
 
Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: 
p. Marzena Plewa 
p. Alina Lenart 
p. Marta Mazurek 
p. Iwona Jarszak 
 
Terminarz konkursu: 
 
Umieszczenie regulaminu i informacji o konkursie na stronie internetowej naszej szkoły do 
06.12.2008r. ; 
Termin przekazania autorskich wierszy do komisji konkursowej (nauczyciele wymienieni w                 
pkt 1 ) do 30.01.2009r.; 
Obrady jury – komisji konkursowej do 20.02.2009r.; 
Podsumowanie konkursu – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 27.02.2009r. 
 
Cele i załoŜenia programowe: 
 
� upowszechnianie piękna języka polskiego, 

� rozbudzanie zainteresowań twórczością poetycką, 

� promocja uzdolnionych młodych twórców poprzez wydruk nagrodzonych utworów na stronie 

internetowej naszej szkoły oraz zaprezentowanie ich na gazetce ściennej „Szkolny zakątek 

literacki”, 

� rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich, 

� wzbogacanie wiedzy na temat historii Zamościa oraz Ŝycia i twórczości Szymona Szymonowica 

jako człowieka historycznie z nim związanego, 

� uwraŜliwienie na piękno naszego miasta.  

 
Uczestnicy: 
 
 W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VI, którzy napiszą własny wiersz 
zgodnie z zasadami regulaminowymi.  
 
 



 
Zasady i kategorie regulaminowe: 
 
Konkurs ma charakter jednoetapowy ( szkolny ). 

Uczestnik konkursu pisze jeden wiersz  z wybranej kategorii (min. 8 wersów). 

Wiersz musi mieć własny tytuł zgodny z wybraną kategorią i zawierać w swej treści słowo – klucz 

dla kaŜdej kategorii. 

 
Kategorie: 
I. „Szymon Szymonowic - poeta wciąŜ aktualny” 

( słowo – klucz: poeta) 

II. „Szymon Szymonowic – światły obywatel Zamościa” 

( słowo – klucz: Zamość ) 

III. „Szymon Szymonowic – patron naszej szkoły” 

( słowo – klucz: patron) 

 
Informacje dodatkowe: 
 
 Wiersz zgłoszony do konkursu musi być opatrzony metryczką ( imię i nazwisko, klasa ) oraz 
znaczkiem tematycznym przedstawiającym:  
 
Portret Sz. Szymonowica  – kategoria I 
Ratusz    – kategoria II 
Logo szkoły    - kategoria III  
 
 Tekst wiersza drukujemy komputerowo w formacie A5. Metryczkę umieszczamy pod 

tekstem wiersza z prawej strony. Znaczek tematyczny naklejamy nad tekstem w lewym rogu kartki.  

Znaczki tematyczne naleŜy odebrać w bibliotece szkolnej (p. Marzena Plewa ). Pracę konkursową 

przekazujemy komisji konkursowej do 30.01.2009r. 

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
 


