
   
 

 

 

Regulamin III Wojewódzkiego Konkursu Literackiego  

pt. „ Spotkanie z Królową Jadwigą” ( opowiadanie) 
 

 

 

I Cele: 

 

 popularyzowanie wiedzy o życiu Świętej Królowej Jadwigi; 

 upowszechnienie ideałów i wartości reprezentowanych przez Królową 

Jadwigę; 

 promowanie postaw twórczych poprzez  pisemną formę wypowiedzi; 

 inspirowanie zainteresowań literackich; 

 motywowanie do rozwijania własnych zdolności. 

 

II Warunki uczestnictwa: 

 

1. Konkurs jest imprezą otwartą skierowaną do uczniów klas IV- VI oraz VII-

VIII  szkół podstawowych noszących imię Świętej Królowej Jadwigi z terenu 

Województwa Podkarpackiego oraz dla uczniów szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Przeworskiego. 

2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż trzy prace 

z każdej kategorii wiekowej. 

3. Każdy uczestnik pisze samodzielnie jedną pracę literacką w formie 

opowiadania dotyczącą życia Królowej Jadwigi( praca nie powinna 

przekraczać 5 stron formatu A4) . 

4. Uczestnik nadsyła tekst w postaci wydruku komputerowego (czcionka: Times 

New Roman; wielkość czcionki: 12; interlinia: 1,5); 

5. Nadesłana praca nie może być wcześniej publikowana, ani też nagradzana 

w innych konkursach. 

6. Wszystkie prace muszą posiadać stronę tytułową zawierającą: 

- imię i nazwisko autora pracy 

- wiek, klasa 

- nazwa szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu. 

7. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

8. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane. 

9. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu przesłanym przez Organizatora. 

 

 

 



   
 

III Tematyka pracy: 

 

Napisz opowiadanie o swoim spotkaniu z Królową Jadwigą, która ceniła prawdziwe, 

a nie tylko pozorne wartości. Twoja praca powinna dowodzić, że znasz dobrze postać 

Patronki Szkoły. 

 

IV Zasady oceniania: 

 

 praca ma nawiązywać do życia Królowej Jadwigi ; 

 forma pracy powinna być zgodna z założeniem regulaminu konkursu; 

 praca powinna odznaczać się oryginalnością kompozycji i narracji, ujęcia 

tematu oraz obrazowania; 

 ocenie pracy podlegać będzie również poprawność językowa, stylistyczna, 

interpunkcyjna oraz estetyka pracy. 
 

V Nagrody i wyróżnienia: 

 

1. Jury, powołane przez Organizatora, wybierze najlepsze prace, za które przyzna 

nagrody rzeczowe i wyróżnienia. 

2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie o wygranej. 

3. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone laureatom podczas Finału 

Wojewódzkiego Konkursu, który odbędzie się 8 czerwca 2022 r.  o godz. 12  

w Szkole Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce. 

4. Nieodebrane nagrody nie będą wysyłane pocztą, przechodzą na własność 

Organizatora konkursu. 

 

VI Terminy:  

 

 Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 16. 05. 2022 r.  

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie. 

 

VII Adresy:  

 

 Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy wysłać na adres: 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Maćkówce, Maćkówka 

210, 37- 200 Przeworsk z dopiskiem: „ Konkurs Literacki- Spotkanie z 

Królową Jadwigą” 

 Na stronie internetowej szkoły: spmackowka.pl w zakładce III Wojewódzki 

Konkurs o Patronce znajdą Państwo regulamin konkursu gotowy 

do wydrukowania. 

 

 



   
 

 

 

Informujemy również, że konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty, które mogą być 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, a następnie 

uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół wyższego typu 

 (na podstawie art. 20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).  

 

Pragniemy poinformować, że nasz konkurs został objęty Honorowym 

Patronatem Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Honorowym 

Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Honorowym Patronatem 

Starosty Powiatu Przeworskiego oraz Honorowym Patronatem Wójta Gminy 

Zarzecze. 
  


