
REGULAMIN 

 KONKURSU LITERACKIEGO 

XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO  ZLOTU SZKÓŁ SIENKIEWICZOWSKICH 

W PRZASNYSZU 

 

Cele konkursu:  

 zachęcanie uczniów do czytania, poznawania i propagowania twórczości Henryka 

Sienkiewicza , 

 pobudzanie wrażliwości literackiej i kreatywności uczniów, 

 kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, 

 odkrywanie talentów i tworzenie możliwości ich prezentacji. 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza   

w Przasnyszu. 

2.Konkurs jest integralną częścią programu XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół 

Sienkiewiczowskich organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w dniach 22-24 maja 

2015 roku. 

3. Adresatami konkursu są uczniowie szkół noszących imię Henryka Sienkiewicza w całej 

Polsce. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest uczestniczenie delegacji szkoły w XXIII 

Zlocie. 

4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne formy 

literackie: 

 

*szkoła podstawowa 

 

1. ,, Sienkiewicz na wesoło!” (fraszka) 

2. ,, Wokół utworów H. Sienkiewicza” ( tekst dyktanda z lukami) 

 

*gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna 

 

1. Adaptacja sceniczna utworu H. Sienkiewicza ( do wyboru następujące nowele:             

,, Janko Muzykant”, ,, Sachem”, ,,Latarnik”) scenariusz z podziałem na akty, sceny 

zawierający didaskalia. 

 

UWAGA !!! SZKOŁA MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU 1-2 PRACE. 

 

 



5. Prace konkursowe muszą powstać z inspiracji twórczością H. Sienkiewicza oraz jego 

barwnym życiem.  

Warunkiem przyjęcia ich do konkursu jest oświadczenie autora podpisane w formularzu karty 

zgłoszenia pracy.  

6. Warunkiem  uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 20 marca 2015 roku ( decyduje 

data stempla pocztowego) wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu oraz pracy 

konkursowej w wersji pisemnej ( znormalizowany maszynopis formatu A4, czcionka: Times 

New Roman rozmiar 12, interlinia; 1,5 wiersza; dyktando- do 25 linii tekstu zawierające jak 

najwięcej ortogramów oznaczonych lukami oraz pełny tekst dyktanda), a także w wersji 

elektronicznej (nośnik CD, format Word Microsoft Office [doc] lub PDF).  

7. Oceny zgłoszonych prac i wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, którą tworzą 

nauczyciele przasnyskich szkół o odpowiednich kwalifikacjach.  

8. Nie będą oceniane prace niespełniające warunków Regulaminu, dostarczone po terminie, 

niewłaściwie opisane, niezaopatrzone w poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia 

oraz prace ze szkół nie uczestniczących w XXIII Zlocie. 

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2  do 

dnia 15 maja 2015 roku. 

10. Rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali XXIII  Zlotu 

Szkół Sienkiewiczowskich w Przasnyszu. 

11. Nadesłane prace konkursowe pozostają w dyspozycji organizatora, nie będą  zwracane ich 

autorom i mogą być wykorzystane do publikacji.  

12. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

 

 

 

 

 

 


