
Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego nr 2 w Białymstoku zaprasza 

do udziału w konkursie literackim organizowanym przez wychowawców klas I-III  

pt. „Tolerancja i szacunek to właściwy jest kierunek” 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka, 

- rozwijanie kreatywności i ekspresji artystycznej, 

- uświadamianie istnienia różnic i podobieństw między ludźmi, 

- łamanie stereotypów, 

- promowanie w szkole takich wartości jak współpraca, dialog, akceptacja drugiego 

człowieka bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe czy etniczne, język, 

religię, wiek. 

 

Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej im. Księdza 

Jana Twardowskiego nr 2 w Białymstoku. 

 

2. Praca powinna być indywidualna i mieć formę: 

Klasy I - hasła, 

Klasy II - rymowanki, 

Klasy III - krótkiego wiersza. 

 

3.  Praca powinna być napisana w programie Word i podpisana: 

- imię i nazwisko,  

- klasa 

 

Prace niepodpisane nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie jest jednoznaczne z 

przekazaniem praw autorskich. 

 



4. Termin i sposób dostarczania prac: 

Prace należy wysyłać w formie elektronicznej do 30 kwietnia za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego Librus do Pani Marty Mazur. Wiadomość należy 

zatytuować „Konkurs literacki”. 

 

Wyniki konkursu i nagrody 

1. Jury powołane przez organizatorów wyłoni zwycięzców konkursu. 

2. Kryteria oceny: oryginalność, zgodność pracy z tematem. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 maja na stronie internetowej szkoły: 

4. Wystawa prac konkursowych – 10.05 – 28.05.2021r. – korytarz na parterze. 

5. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w następujących kategoriach: 

- hasło - klasy I 

- rymowanka - klasy II 

- wiersz- klasy III 

6. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

Postanowienia końcowe 

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prac na ekspozycję. 

2. Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie prac. 

3. Biorący udział w konkursie akceptuje jego regulamin. 

4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku 

 

Organizator konkursu 

1. Organizatorami konkursu są wychowawcy klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2   

im. Księdza Jana Twardowskiego w Białymstoku.  

2. Wszelkich informacji udziela p.Marta Mazur za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego Librus. 


