SZKOŁA PODSTAWOWA NR
im. prof. Jana Molla
94-054 ŁÓDŹ

KUSOCIŃSKIEGO 100

Tel./ fax (0-42 ) 686 48 89,
e-mail:
sp44lodz@poczta.onet.pl
www.sp44.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla w Łodzi
ZAPRASZA
wszystkich młodych literatów
DO UDZIAŁU
w XII Międzyszkolnym Konkursie Małych Form Literackich,
który przebiegać będzie w tym roku pod hasłem:

Moja Niepodległa
Konkurs objęty honorowym patronatem
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Regulamin XII Międzyszkolnego Konkursu
Małych Form Literackich
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Organizator: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ,
ul. Kusocińskiego 100
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Adresat konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VIII łódzkich szkół podstawowych
(w dwóch grupach wiekowych).
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Cele konkursu:
Głównym celem konkursu jest promowanie wartości patriotycznych.

•

Popularyzacja czytelnictwa.

•

Rozwijanie wyobraźni i wraŜliwości.

•

Rozbudzenie zamiłowania do języka polskiego.

•

Rozwijanie umiejętności literackich.

•

Rozbudzanie i rozwijanie humanistycznych i plastycznych zainteresowań uczniów.

•

Zainteresowanie uczniów tworzeniem róŜnych form wypowiedzi.

•

Promowanie uczniów prezentujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności
polonistycznych i plastycznych.
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Przedmiot oceny konkursowej: Komisja oceniać będzie walory nadesłanych prac
zgodnie ze wskazanymi kryteriami.
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Struktura i przebieg konkursu:
Konkurs będzie przebiegać w dwóch etapach:
I etap – szkolny
II etap – ogólnołódzki
Uczniowie mają następujące zadanie:

Jesteś świadkiem wydarzeń związanych z postacią historyczną, np.: Marią SkłodowskąCurie, Ignacym Paderewskim lub inną.
Uczniowie klas IV- VI mają za zadanie wykonać komiks, a uczniowie klas VII – VIII mają
napisać kartkę z pamiętnika.
Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
1. Komiks:
Technika pracy komiksowej: malarstwo, rysunek, grafika ( równieŜ komputerowa)
oraz techniki mieszane. Prace powinny mieć orientację pionową i zawrzeć się w
formacie A4 (210 x 297mm). Minimalna objętość pracy to 8 kadrów.

2. Kartka z pamiętnika:
Powinna zawierać jedną lub dwie strony A4 napisane na komputerze. MoŜe
zawierać ilustracje.

Zgłoszone do konkursu prace powinny zawierać metryczkę z następującymi
informacjami imię, nazwisko, klasę i szkołę.

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia na konkurs, która jest dołączona do regulaminu
i nadesłanie jej wraz z pracami uczniów.
Prace naleŜy przesłać na adres Szkoła Podstawowa nr 44 im. prof. Jana Molla,
ul. Kusocińskiego 100, 94-054 Łódź, z dopiskiem XII Międzyszkolny Konkurs Małych Form
Literackich.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 29 marca 2019r.
Szkoła moŜe zgłosić do konkursu trzech uczniów, których prace zostały najwyŜej ocenione
w etapie szkolnym.
Na pierwszym etapie eliminacje zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową
powołaną przez Dyrektora szkoły macierzystej.

Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną przeprowadzone przez niezaleŜną Komisję
Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi.

Na I i II etapie uczniowie będą oceniani w oparciu o kryteria podane przez Komisję
Konkursową:
Komiks:
• Zgodność treści komiksu z tematem konkursu.
•

Trafny dobór informacji.

•

Zrelacjonowanie faktów i zdarzeń, których narrator był świadkiem lub uczestnikiem.

•

Opowiadanie o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego.

•

Twórcza pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu.

•

Stopień sprawności posługiwania się językiem polskim.

•

Poprawność stylistyczną i gramatyczną.

•

Poprawność interpunkcyjną i ortograficzną

•

Czytelność zamieszczonych treści.

•

Estetyka pracy.

•

Oryginalność uŜytych technik plastycznych.

Kartka z pamiętnika:
• Zgodność treści kartki z pamiętnika z tematem konkursu.
• Przedstawienie wydarzeń i faktów w narracji 1 osoby.
• Zrelacjonowanie faktów i zdarzeń, których narrator był świadkiem lub uczestnikiem.
• Opowiadanie o zdarzeniach z pewnego dystansu czasowego.
• Obecność

odautorskich

komentarzy

zawierających

ocenę

przedstawionych

zdarzeń.
• Informowanie o uczuciach, przemyśleniach, refleksjach piszącego.
• UŜywanie słownictwa wartościującego dodatnio lub ujemnie.
• Pomysłowe, oryginalne ujęcie tematu.
• Stopień sprawności posługiwania się językiem polskim.
• Poprawność stylistyczną i gramatyczną.
• Poprawność interpunkcyjną i ortograficzną.
.Terminarz konkursu:
I etap do 28 lutego 2019 r. (eliminacje szkolne).
Do 29 marca 2019 r. - naleŜy przesłać prace najwyŜej ocenione w etapie szkolnym na
adres organizatora konkursu.

II etap (eliminacje ogólnołódzkie) - komisja dokona oceny prac po 28 marca 2019 r.
I etap będzie przeprowadzony w macierzystej szkole uczestnika konkursu.
II etap będzie przeprowadzony w siedzibie organizatora.
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Sposób i termin ogłoszenia wyników.

Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników konkursu w dniu
podsumowania konkursu w sali widowiskowej SP 44.
Na uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród
i

dyplomów

zapraszamy

wszystkich

uczestników

wraz

z

opiekunkami

25 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.00.
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Nagrody
•

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.

•

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

•

Nauczyciele - opiekunowie otrzymają podziękowania.

•

Wyniki konkursu zostaną upowszechnione poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej SP 44 (www.sp44.com.pl).
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Załączniki
•

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

•

Załącznik nr 2 – ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie
i Ŝyczymy powodzenia!!!

Organizatorzy
mgr Berenika Biały
mgr Beata Kwaśniewska

Dyrektor Szkoły
mgr Paweł Miszczak

