
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 139  
IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ 

ZAPRASZA 
UCZNIÓW WARSZAWSKICH  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

DO  UDZIAŁU 
 
 

W KONKURSIE LITERACKO – FOTOGRAFICZNYM 
LEKKI KLIK (czyli NOTATNIK UCZNIOWSKI Z CZASÓW ZARAZY)                              

I PAN CYK” 
 
 
 

REGULAMIN  KONKURSU 
 
 

I. WSTĘP 
 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej                             
w Warszawie. 
 

II. CELE  OGÓLNE KONKURSU 
 
1. Rozbudzanie zainteresowań literacko – czytelniczych i fotograficznych. 
2. Zachęcanie do twórczego posługiwania się językiem polskim. 
3. Promowanie twórczej aktywności uczniów w trudnym czasie epidemii i związanej                
z nią izolacji społecznej.  
4. Rozwijanie wyobraźni.  
5. Integracja środowiska uczniów warszawskich szkół podstawowych – pasjonatów 
pióra i fotografii. 

 
III. ORGANIZACJA KONKURSU 

 
1. Adresaci konkursu: uczniowie warszawskich szkół podstawowych. 
2. Termin realizacji: maj – czerwiec  2020 r. 
3. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1 - 3 oraz klasy 4 
– 8 
4. Uczeń może wziąć udział w jednej lub dwóch częściach konkursu – literackiej i/lub 
fotograficznej. 
5. Dostarczone pocztą elektroniczną prace przechodzą na własność organizatora. 
6. Informacje organizacyjne i wyniki konkursu zamieszczane będą na stronie 
internetowej organizatora. 
 
 



IV. KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. Komisję konkursową powołuje organizator. 
2. Do udziału w pracy komisji konkursowej mogą również zgłaszać się nauczyciele ze 
szkół biorących udział w konkursie. 
3. Decyzje komisji są ostateczne. 

 
V. HARMONOGRAM KONKURSU 

 
1. Maj  2020 r. – ogłoszenie konkursu na stronie internetowej organizatora  oraz 
rozesłanie informacji do warszawskich szkół podstawowych. 
2. 5 czerwca 2020 r. – ostateczny termin nadsyłania prac literackich i fotografii. 
3. 15 czerwca 2020 r. –  finał konkursu, ogłoszenie wyników na stronie internetowej 
organizatora wraz z informacją o sposobie nagrodzenia Laureatów. 
 

VI. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU 
 

Część literacka konkursu: „LEKKI KLIK, czyli notatnik 
uczniowski z czasów zarazy” 

1. Uczestnik części literackiej przesyła pracę opisującą nastroje, stany emocjonalne, 
ciekawe zdarzenia, przemyślenia, refleksje, których doświadcza                  w tym 
wyjątkowym czasie. Może to zrobić w formie wiersza, opowiadania, komiksu, 
reportażu, kartki z dziennika lub pamiętnika. Mile widziane formy humorystyczne. 
Prace (maksymalnie do 3 stron A4, w przypadku komiksu maksymalnie 6 stron w 
formacie Word czcionka Tahoma 12) należy przesłać do 5 czerwca 2020 roku na 
adres: konkurs139@gmail.com.  

2. Praca ma charakter indywidualny. Musi być samodzielnym dziełem uczestnika 
(niedopuszczalny jest plagiat). 
 

Część fotograficzna konkursu: PAN CYK (czyli fotograf 
domowy;)) 

1. Uczestnik części fotograficznej wykonuje 1 lub 2 zdjęcia ilustrujące hasło 
„Twórczy czytelnik – nie tylko czyta”. Może to być np. instalacja z książek, 
uchwycona w obiektywie sytuacja, itp. 

         Zdjęcia przesyła na adres konkurs139@gmail.com do 5 czerwca 2020roku.  
2. Praca ma charakter indywidualny. Musi być samodzielnym dziełem uczestnika 

(niedopuszczalny jest plagiat). 
 

  
 
 
Każda praca (zarówno literacka jak i fotograficzna) musi zawierać załącznik z danymi 
autora: pełne imię i nazwisko, numer szkoły, klasę do której uczęszcza oraz imię               
i nazwisko nauczyciela – opiekuna, od którego otrzymał informację o konkursie                   
i wsparcie.   
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WSZYSTKIE PRACE Z DANEJ SZKOŁY MOŻE PRZESŁAĆ NAUCZYCIEL, KTÓRY 
PILOTUJE KONKURS WŚRÓD SWOICH UCZNIÓW. UŁATWI TO PRACĘ 
KOMISJI  
 
 

VI. KRYTERIA OCENY PRAC 
 

1.Prace nadesłane na Konkurs będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami: 
 - jakość literacka pracy 
- poprawność i bogactwo języka 
 - oryginalność i samodzielność 
 - pomysłowość  oraz kreatywność  
  
 

VII. NAGRODY 
 
1. Organizator zapewnia dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu                     
i uczniów wyróżnionych. Sposób ich przekazania, w związku z dynamiczną sytuacją 
epidemiologiczną, zostanie uzgodniony w późniejszym terminie. 
2. Lista uczniów nagrodzonych oraz wyróżnionych zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej organizatora. Nie ma możliwości wcześniejszego indywidualnego uzyskania 
takiej informacji. 
 

VIII. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  
 
Przesłanie pracy literackiej i/lub fotograficznej do 5 czerwca 2020 roku jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu, wyrażeniem zgody na publikację pracy przez 
Szkołę Podstawową nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

Zachęcamy do udziału w Konkursie i do kontaktu:                                                                
Małgorzata Brędel, Katarzyna Krawczak 

 
bmalgorzata@vp.pl;  krawczak@wp.pl 

 
Szkoła Podstawowa  nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

ul. Syreny 5/7 
01-132 Warszawa 

tel/fax:  22 632 59 94 
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