
Regulamin  

 

szkolnego konkursu poetycko – plastycznego „Wiersz jesienny w najpiękniejszej oprawie” 

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 12  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie: pani Adriana 

Kruszewska oraz pani Marzena Witt. 

2. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas IV – VII. 

3. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

- I kategoria – uczniowie z klas IV – V 

- II kategoria – uczniowie z klas VI – VII 

4. Przedmiotem konkursu jest wybór dowolnego wiersza o tematyce jesiennej spośród 

utworów rodzimych lub obcych i zaprojektowanie w dowolnej technice oprawy/rysunku dla 

swojego wiersza – format pracy dowolny; wybór materiałów dekoracyjnych dowolny. Tekst 

utworu może być wydrukowany lub przepisany odręcznie – technika dowolna. Wiersz 

powinien być opatrzony imieniem i nazwiskiem autora utworu.  

5. Podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko oraz klasa) należy dostarczyć do nauczycieli 

języka polskiego: pani Adriana Kruszewska – do sali nr 213, pani Marzena Witt – do sali  

nr 105 w nieprzekraczalnym terminie do 25 października 2020 r. 

6. Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem 

utworów zamieszczonych w internecie.  

7. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac konkursowych i jednoznacznie zastrzegają sobie 

możliwość opublikowania prac na stronie internetowej szkoły. 

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.  

9. Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi na początku listopada 2020 r. 

10. Lista laureatów i termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie 

internetowej szkoły.  

11. Na laureatów czekają nagrody.  

12. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – ochrona 

danych osobowych.  

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!  

 

Nauczyciele języka polskiego 



„Jak nie kochać  jesieni...” 

 

 Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.  

 

Tadeusz Wywrocki 


