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REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO O ŚW. 

MAKSYMILIANIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU 

OŚWIĘCIMSKIEGO – HARMĘŻE 2019 

 

 

Święty Maksymilian – pielgrzym, podróżnik, misjonarz 
 
 

 

PATRONAT KONKURSU  
J.E. Ks. bp. Roman Pindel - Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
 
o. Marian Gołąb OFMConv - Prowincjał Krakowskiej Prowincji 

Franciszkanów  

Wójt Gminy Oświęcim 

 

ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbe                                          

w Harmężach  

Centrum św. Maksymiliana Kolbe w Harmężach 

 

CELE KONKURSU  
Celem Konkursu Literackiego jest: 
 
1. Zachęcanie uczniów do pisania i prezentowania własnych umiejętności 

literackich.  
2. Doskonalenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.  
3. Propagowanie wiedzy o życiu i działalności św. Maksymiliana M. Kolbe  
4. Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.  
5. Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji 

pochodzących z różnych źródeł.  
6. Poszerzenie wiadomości z literatury, historii, sztuki, geografii, wiedzy ogólnej.  
7. Upowszechnienie zainteresować literackich wśród dzieci.  
8. Promowanie czytelnictwa.  
9. Kształtowanie postaw patriotycznych. 
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TEMATYKA KONKURSU 
 

Jeden temat do wyboru: 
1. Napisz dwie kartki z dziennika/pamiętnika o. Maksymiliana Kolbe – 

podróżnika, pielgrzyma, misjonarza. 

2. W Kraju Kwitnącej Wiśni pozostały ślady moich pielgrzymich stóp… 

Ojciec Maksymilian po latach wspomina pobyt w Japonii. 

3. „Podróż nie zaczyna się w momencie, kiedy ruszamy w drogę i nie kończy, kiedy 

dotarliśmy do mety. W rzeczywistości zaczyna się dużo wcześniej i praktycznie 

nie kończy się nigdy…” Ryszard Kapuściński 

Jak rozumiesz wypowiedź podróżnika – pisarza w odniesieniu do 

poznanej literatury, życia i działalności o. Maksymiliana Kolbe? 

Napisz rozprawkę. 

4. Ojciec Maksymilian Kolbe pisze list do współbraci z Niepokalanowa,                       

w którym przedstawia wrażenia z podróży morskiej do Japonii ( Indii). 

5. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem Antonine’a de Saint – Exupery’go, iż: 

„ Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają                       

w trudzie na to samo spotkanie?” 

Napisz rozprawkę, w której przedstawisz odpowiednie argumenty                          

i zajmiesz określone stanowisko. 

6. Cudowna podróż to ta, która prowadzi do Niepokalanej…. Opowiadanie                      

z dialogiem. 

7. Napisz bajkę filozoficzną lub powiastkę filozoficzną, której głównym 

bohaterem będzie ojciec Maksymilian – pielgrzym, podróżnik. 
 
 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych 

Powiatu Oświęcimskiego. 
 

2. Uczeń pisze pracę literacką na jeden wybrany temat i prezentuje go w twórczy, 

ciekawy sposób z zachowaniem wyznaczników danej formy wypowiedzi. 
 

3. Tekst napisany przez uczestnika konkursu musi być pracą samodzielną, 

autorską.  
4. Praca literacka nie może być wcześniej publikowana, nagradzana.  
5. Niedozwolone jest przysyłanie prac będących kombinacją różnych tekstów.  
6. Praca literacka powinna być dostarczona do Organizatora Konkursu w formie 

wydruku komputerowego; objętość tekstu 1 - 3 strony formatu A4, standardowy 

margines: 2,5 cm; nagłówek i stopka: 1,5 cm; czcionka Times New Roman 12; 

odstępy między wierszami: 1,5. 
 
7. Pracę konkursową należy podpisać słownym godłem, czyli dowolnym hasłem 

(np. „Radość”), które ma zastąpić prawdziwe imię i nazwisko uczestnika; tym 
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samym godłem powinna być podpisana osobna koperta zawierająca kartę 

zgłoszenia (załącznik nr 1). Koperta powinna być załączona wraz z pracą ucznia. 

Należy uzupełnić również zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 2). Tabele wypełniamy drukowanymi literami lub komputerowo. 
 
8. Pisząc pracę literacką np. list uczestnik konkursu może posługiwać się 

pseudonimem bądź zmienić swoje dane (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania), 

w celu zachowania pełnej anonimowości; pozwoli to na obiektywną ocenę prac 

przez Jury.  
9. Udział w konkursie jest bezpłatny.  
10. Prace, które nie będą spełniały wymogów regulaminu lub zostaną oddane po 

terminie, nie podlegają ocenie. 

11. Na prośbę uczestników konkursu, Organizatorzy przesyłają fragmenty 

tekstów źródłowych oraz wykaz pozycji książkowych, które mogą stanowić 

pomoc podczas redagowania prac literackich. 
 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

Jury będzie brało pod uwagę: 
 

1. oryginalność ujęcia tematu  
2. twórczy charakter wypowiedzi  
3. zawartość treściowo - problemową  
4. poprawność stylistyczną i językową  
5. poprawność ortograficzną, a także interpunkcyjną  
6. kompozycję wypowiedzi pisemnej, zastosowanie 

odpowiednich wyznaczników danej formy wypowiedzi  
7. ogólne wrażenie estetyczne  
8. wartości literackie, artystyczne pracy  
9. umiejętność wykorzystania różnorodnych źródeł 
 
 

HARMONOGRAM POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 
 

Etap I przeprowadzają indywidualnie nauczyciele pracujący w danej szkole. 

Szkolna Komisja wybiera maksymalnie 5 najciekawszych prac i przesyła na 

adres Organizatora Powiatowego Konkursu Literackiego w terminie do 

20.11.2019 r. tj. środa (decyduje data stempla pocztowego). 
 

Prace należy zabezpieczyć i dostarczyć lub przesłać na adres: 
 

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbe 
 

Harmęże, ul. Borowskiego 30 
 

32-600 Oświęcim 
 

,, Powiatowy Konkurs Literacki” 
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Etap II – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia Komisja powołana przez 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbe                                      

w Harmężach. 

 

TRYB POWOŁYWANIA KOMISJI KONKURSOWYCH 
 

1. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. Komisje składają 

się z co najmniej dwóch nauczycieli danej szkoły. Dyrektor szkoły informuje 

nauczycieli i uczniów o organizacji, terminach przeprowadzenia i warunkach 

udziału w Konkursie. 
 
2. Powiatową Komisję Konkursową stanowią pracownicy i członkowie 

instytucji organizujących Konkurs. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

1. Wyniki Powiatowego Konkursu Literackiego zostaną ogłoszone 20 grudnia 

2019 roku na stronie internetowej http://zspharmeze.pl/szkola/konkursy.  
2. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą telefoniczną.  
3. Podsumowanie Powiatowego Konkursu Literackiego i Plastycznego o św. 

Maksymilianie połączone z uroczystą Akademią z udziałem Gości odbędzie się 

9.01.2020 r. (czwartek) w Sali Domu Ludowego w Harmężach. 
 
 

 

JURY I NAGRODY 
 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. M. M. Kolbe w Harmężach powołuje  
Jury.  
2. Z pracy Komisji Konkursowej zostaje sporządzony protokół. 
 

3. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów oraz przyznania im nagród i 

wyróżnień , jest ostateczna. 
 

4. Komisja Konkursowa zakłada przyznać 1, 2 i 3 miejsce oraz wyróżnienia. 

Komisja ma prawo przyznać miejsca ex aequo.  
5. Uczestnicy Powiatowego Konkursu Literackiego oraz ich szkolni opiekunowie 

otrzymują dyplomy.  
6. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczystą 

Akademię połączoną z wręczeniem dyplomów, nagród i wyróżnień.  
7.Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m. in.: zegarek sportowy, bilety 

do Energylandii i kina, vouchery do: Empiku i Martes Sportu, książki i inne. 
 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Wszelkie wynikłe problemy, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga  
Organizator Konkursu.  
2. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora 

regulaminu Konkursu.  

http://zspharmeze.pl/szkola/konkursy
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3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac lub ich 

fragmentów w celach niekomercyjnych.  
4. Prace nadesłane/dostarczone na Konkurs stają się własnością Organizatora                    

i mogą być opublikowane (w całości lub fragmentach), zamieszczane na wystawach 

pokonkursowych, publikowane w wersji elektronicznej wraz z podaniem 

informacji o autorze pracy (imię i nazwisko, wiek, klasa, dane szkoły, do której 

uczęszcza, imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna). 

5.Uczestnik Konkursu oraz jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na udział 

w Konkursie.  
6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie nadsyłanych 

prac, powstałe w czasie ich transportu.  
7.Organizatorzy mogą występować do instytucji i organizacji o medialne, 

zwykłe i honorowe patronaty oraz zapraszać znane osoby do Honorowego  
Komitetu Konkursu. 
 
 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW 
 

Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana M. Kolbe w Harmężach 
 

ul. Borowskiego 30 
 

32-600 Oświęcim 
 

tel. 33 843 09 55 
 
 

OSOBA WSKAZANA DO UDZIELANIA INFORMACJI NA 

TEMAT KONKURSU LITERACKIEGO 
 

Anżelika Stein-Szczerbowska – nauczyciel języka polskiego: 33 843 09 55 
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Załącznik nr 1 
 

Karta zgłoszeń  
 
 

 

Nazwa szkoły/ placówki 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nr telefonu …………………………………….. 
 
e-mail ………………………………………...... 

 

Prace literackie  
 
Lp. Imię i nazwisko autora + godło (literacki) Wiek Nazwisko i imię nauczyciela/ opiekuna  
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Załącznik nr 2 
 
 

ZGODA NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

............................................................................ (imię i nazwisko) zawartych w formularzu 

zgłoszenia dziecka do uczestnictwa w „Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim o św. 

Maksymilianie”. 

Zebrane przez nas dane osobowe konieczne są do sporządzenia ewidencji osób uczestniczących  

w konkursie i dla jego przeprowadzenia.  

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia 

konkursu dla dzieci w dniach 20.11.2019 r. – 9.01.2020 r. w Harmężach k. Oświęcimia.  

Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od czasu 

zgłoszenia do zakończenia konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone. 
Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że: 
Administratorem danych osobowych jest: 
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W HARMĘŻACH ul. Borowskiego 30, 32 -600 Oświęcim  reprezentowany przez 

Dyrektora Bartłomieja Karolus, kontakt: e-mail zspharmeze@zspharmeze.gminaoswiecim.pl, tel. (033) 843 09 55 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych iod@kancelariapaliwoda.pl 
Celem przetwarzania jest Powiatowy Konkurs Plastyczny i Literacki o św. Maksymilianie  

Podstawą prawną jest: Zgoda opiekuna prawnego dziecka, którego dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

 

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

                       miejscowość, data                                                                      czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 
 


