
 

 

 

 

Regulamin Konkursu Międzyszkolnego 

pod patronatem Wójta Gminy Skierniewice 

 „Ojczysty – to lubię!” 2022 

Tegoroczna edycja pod hasłem „W stronę tradycji” 
 

 

 

 

Regulamin konkursu 
 

Organizatorzy: 

 

 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej 

 

Patronat: 

 

 Wójt Gminy Skierniewice Pan Czesław Pytlewski 

 

Cele konkursu: 

 promowanie piękna języka ojczystego, kultury słowa i poprawności językowej 

 rozwijanie umiejętności pisania z wykorzystaniem tradycyjnej formy listu 

 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów, inspirowanie do ekspresji artystycznej  

 dzielenie się refleksjami i przeżyciami wywołanymi kontemplacją języka 

 odkrywanie i promowanie talentów literackich uczniów naszych szkół 

 

Adresaci konkursu:  uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Skierniewice 

- kategoria I  - uczniowie klas IV-VI  

                    - kategoria II  - uczniowie klas VII-VIII  

 

Zadanie konkursowe: 

 

tradycyjny list inspirowany tematami związanymi z językiem ojczystym, 

napisany odręcznie i wysłany na adres organizatora 

 



Zasady udziału w konkursie: 

 

Napisanie listu inspirowanego osobistym doświadczeniem związanych z językiem ojczystym. 

Może to być wspomnienie ciekawej sytuacji, w której odkryliśmy piękno naszego języka, 

opowiedzenie jakiejś anegdoty z nim związanej lub sugestywna zachęta do poprawnego 

wypowiadania się w mowie i piśmie. Ukazując praktyczne i ciekawe korzyści używania 

języka ojczystego, należy odwołać się do własnych przeżyć i refleksji.     

 

 

Kryteria oceny i wyboru prac: 

 

- zawartość merytoryczna listu (realizacja tematu, intencja twórcza) 

- poprawność językowa wypowiedzi, styl, ortografia, interpunkcja 

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu i sformułowania przesłania 

- kaligrafia i ogólna estetyka pracy (dopuszczalne ozdobniki plastyczne)  

  

Założenia organizacyjne: 

 

1. List powinien być napisany odręcznie, podpisany rzeczywistym imieniem i nazwiskiem 

nadawcy, nadesłany za pośrednictwem poczty na adres organizatora:  

 

Szkoła Podstawowa w Mokrej Lewej 

Mokra Lewa 75 a 

96-100 Skierniewice 

dopisek: Ojczysty – to lubię!” 

 

2. Dodatkowo opiekunowie merytoryczni konkursu z poszczególnych szkół przesyłają 

krótką informację dotyczącą ich uczestników: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, 

nazwisko opiekuna. Adresy e-mail do kontaktu z organizatorami: 

 

malgorzata.korben@sp-mokralewa.pl  aneta.skarzynska@sp-mokralewa.pl 

 

3. Prace konkursowe należy nadesłać do dnia 14 lutego 2022 r. (liczy się data stempla 

pocztowego). Finał konkursu zostanie rozstrzygnięty w 1. tygodniu marca 2022 r.  

O terminie wręczenia nagród zwycięzcy i wróżnieni zostaną poinformowani pisemnie 

lub telefonicznie.  

 

4. Autorzy najlepszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Dodatkową formą wyróżnienia będzie opublikowanie nagrodzonych prac na stronie 

internetowej szkoły i stronie Gminy Skierniewice. Fundatorem nagród jest Wójt Gminy 

Skierniewice.  

 

5. Przystępując do konkursu, uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich danych 

osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

– Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz nadesłanych prac na stronie internetowej. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Mokra Lewa, styczeń 2022 r. 
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