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Regulamin 

XX Powiatowego Konkursu Literackiego 

pod hasłem 

„Ten inny / obcy obok nas…?” 

Inność, odmienność, obcość - to szeroka gama zjawisk w obrębie kultury, 

 systemu wartości, religii, obyczaju, języka, formy życia społecznego, 

 ale też wyglądu fizycznego i sposobu bycia.  

W każdej z tych sfer inność, obcość wzbudzała z jednej strony zaciekawienie, ale z drugiej wrogość. 

 Relacje między zbiorowością a jednostką postrzeganą jako „inna” sprzyjają tworzeniu mitów                  

i stereotypów.  

 

A jeżeli każdy jest po trosze obcym? Czy obcy to ktoś, kto przychodzi z zewnątrz do grupy.  

Czy podział na swoich i obcych ma charakter niezmienny?  

Kim jest Inny - to drugi człowiek? 

Inny - nie taki sam? Nieprzystosowany, dziwaczny – czy zasługuje na odrzucenie, wykluczenie? 

  Czy akcentujemy przynależność lub nie do tego samego środowiska, tej samej okolicy, miejscowości, 

kraju? Czy obcym jest się zawsze? 

 

A co Ty o tym sądzisz? 

 To, jak opiszesz czym jest dla Ciebie inność i obcość zależy tylko od Twojej inwencji twórczej. 

 

Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury - Filia Dolnośląskiej  

Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy. 

 
1. Celem konkursu jest: 

a. rozpoznanie oraz rozwijanie uzdolnień i zainteresowań literackich, 

b. zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, 

c. poznawanie reguł gatunku literackiego, 

d. rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury poprzez promowanie kultury 

czytelniczej, 

e. szerzenie kultury języka i słowa pisanego, 

f. rozwijanie wyobraźni i uzdolnień twórczych, 

g. otwarcie się na szeroko pojęty problem inności, uwrażliwienie na problematykę związaną       

z szeroko rozumianą tolerancją, empatią. 

 

2. Kategorie: 

a. wiersz - wymagamy zestawu trzech wierszy, 

b. opowiadania -  jeden tekst, 

c. formy dziennikarskie (wywiad, reportaż) – jeden tekst. 
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3. Uczestnicy konkursu: 

a. konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

powiatu oleśnickiego, 

b. uczestnikiem opiekuje się i nadzoruje jego pracę nauczyciel danej szkoły,  

c. każdy uczeń może wziąć udział we wszystkich kategoriach, 

d. praca powinna być autorstwa uczestnika.  

 

4. Ocena prac: 

a. szkoły podstawowe,  

b. szkoły ponadpodstawowych. 

 

5. Etapy Konkursu: 

a. etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa wyznaczona przez dyrektora szkoły 

przeprowadza dn. 22 kwietnia 2023 r. etap szkolny. Listę uczniów i wybrane prace  

Szkolna Komisja Konkursowa przesyła na pocztę e-mail pceik@pceik.pl w formacie pdf. 

Tekst powinien być przepisany na komputerze i zawierać następujące dane: 

- imię i nazwisko ucznia, klasa oraz adres szkoły, 

- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia. 

b. finał powiatowy: 19 maja 2023 r. Powiatowa Komisja Konkursowa po przeczytaniu 

prac i ocenie wg ustalonego kryterium przyzna I, II i III miejsce. 
 

6. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

uzyskanych  punktów. 

7. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane        

po ogłoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu i dokładnym 

terminie ich wręczenia.  

 

8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane            

ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  

 

9. Ocena prac: 

c. szkoły podstawowe,  

d. szkoły ponadpodstawowych. 

  

10. Postanowienia końcowe: 

a. zasady regulujące  przebieg konkursu określają procedury dostępne  na stronie www.pceik.pl 

w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy, 

- Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy.  

b. osoby łamiące określone w niniejszym regulaminie zasady i procedury zostaną wykluczone                    

z udziału  w wyżej wspomnianym konkursie.  

 

11. Załącznik: 

a. oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl) 
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