
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

w Busku - Zdroju 

oraz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Filia  w Busku – Zdroju 

zapraszają 

do udziału w III edycji 

 Powiatowego Konkursu Literackiego 

                                        „Skrzydłem wiatru pisane” 

 
 

Cele konkursu: 

 

- Rozbudzanie zainteresowań  i twórczego myślenia uczniów. 

- Kształcenie wrażliwości twórczej. 

- Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji  własnych  

  uzdolnień.                                                                        

- Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy 

  z uczniem zdolnym. 

- Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 



 

 

 

Regulamin konkursu: 

 

1.Temat przewodni tegorocznej edycji Odkrywania Talentów: 

   Gdy za oknem pada śnieg… 

 

2. Termin nadsyłania prac upływa  16.01.2015r. 

 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI. 

 

4. Szkoła dokonuje weryfikacji prac uczestników i ustala listę uczniów 

zakwalifikowanych do konkursu. 

 

5. Każda placówka ma prawo do nadesłania 3 prac wybranych w trakcie 

eliminacji szkolnych.                           

 

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu 

wiersza lub opowiadania (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New 

Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji drukowanej oraz elektronicznej 

wraz z danymi uczestnika oraz zgody rodzica/ opiekuna prawnego                                       

na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział w konkursie –  

w załączeniu wzór oświadczenia. 

 

 7. Dane adresowe uczestnika powinny zawierać: 

imię i nazwisko autora, klasę, szkołę oraz imię i nazwisko opiekuna  

(prace powinny być opisane pismem drukowanym). 

 

8. Prace z załączoną dokumentacją należy przesłać na adres: 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach 

Filia w Busku - Zdroju 

ul. Armii Krajowej 19 

28-100 Busko –Zdrój 

e-mail:busko@pbw.kielce.pl 

z dopiskiem: „Skrzydłem wiatru pisane” 

 

9. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: 

 

 

 



I etap 

 

Rozpatrzenie nadesłanych prac, które zostaną zakwalifikowane do finału.  

Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stronie Biblioteki Pedagogicznej 

busko@pbw.kielce.pl  w terminie do 24.01.2015r. 

 

II etap 

 

Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie  

na spotkanie finałowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej  

Biblioteki Pedagogicznej w Busku – Zdroju przy ul. Armii Krajowej 19  

w dniu 30.01.2015r. o godzinie 1000. 
Warunkiem udziału w części finałowej konkursu jest odczytanie nadesłanej 

pracy przez autora.  

Po zaprezentowaniu prac, nastąpi ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie 

nagród rzeczowych, dyplomów i wyróżnień.  

 

10. Uczestnicy mogą zgłaszać do konkursu prace wyłącznie własnego 

autorstwa. 

 

11. O kolejności zajmowanych miejsc finałowych decyduje suma punktów 

uzyskanych przez uczestników w I i II etapie konkursu.  

 

12. Uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania się z punktacją, jaką uzyskał 

w eliminacjach. 

 

13. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac. 

 

14. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna. 

 

15. Kryteria oceny: 

 

a)  zgodność z tematem, 

b)  stopień samodzielności,  

c)  indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu, 

d) zgodność struktury tekstu z wymogami gatunkowymi określonej formy                                                                        

wypowiedzi, 

e)  estetyka pracy, 

f)  wymogi formalne,  

g) sposób prezentacji pracy. 

 

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji 

nagrodzonych i wyróżnionych wierszy i opowiadań. 

mailto:busko@pbw.kielce.pl


17. Dane organizatorów :  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju, 

tel. 41 378-18-56 

Biblioteka Pedagogiczna w Busku – Zdroju, tel. 41 378-39-27 

 

Koordynatorzy konkursu:  

 

Barbara Galant, tel. 515 175 078 

Agnieszka Kaszewska tel. 509 596 856 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

……………………………………………………………………………… 

                  Adres zamieszkania 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych……………………………………………………………………………………………… przez Powiatowy 

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju poprzez 

umieszczenie zdjęć i informacji o sukcesach mojego dziecka na stronie 

internetowej Ośrodka oraz w broszurach i innych publikacjach. 

Równocześnie oświadczam, iż poinformowano mnie o prawie do wglądu do 

danych i ich poprawiania, a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. 

Przyjmuję do wiadomości, iż informacje na temat danych osobowych 

gromadzonych  przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 

w Busku - Zdroju udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku. Z prawa do 

uzyskania takich informacji mogę korzystać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

 

 

 

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

                                                           podpis rodzica lub opiekuna prawnego                                                                                                                           

 

 


