
 UWAGA KONKURS!!!!!         

PISZESZ WIERSZE DO SZUFLADY 

                 POKAŻ JE ŚWIATU!!                                            

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLNYM KONKURSIE POETYCKIM NA HAIKU W 

JĘZYKU ANGIELSKI „WINTER HAIKU!” 

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie 2 utworów haiku tworzących całość 
tematycznie związaną z zimą. 
 
Osoby zainteresowane mogę się zgłaszać po materiały przygotowujące do   
konkursu do p. Justyny Rzymyszkiewicz.                                  

 



 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO NA HAIKU W JĘZYKU ANGIELSKI „WINTER HAIKU!” 

 

CELE KONKURSU: 

- rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; 

- rozbudzanie wrażliwości literackiej,  

- odkrywanie i rozwijanie własnych talentów. 

- wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i artystycznie; 

- rozwijanie kreatywności uczniów; 

- prezentowanie efektów twórczości artystycznej  

 

UCZESTNICY KONKURSU: 

Szkolny konkurs poetycki adresowany jest do wszystkich uczniów w ZSP 1 w Gnieźnie 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU: 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne napisanie 2 utworów haiku w języku angielskim tworzących całość tematycznie związaną z zimą.  

2. Wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane bądź publikowane. 

3.  Tekst konkursowy z imieniem i nazwiskiem autora, w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej należy przesłać (poprzez dziennik elektroniczny)  na 

adres organizatora i koordynatora konkursu: p. Justyny Rzymyszkiewicz 

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 stycznia 2018 roku. 

 

 

 



 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

1. Prace konkursowe oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego. 

2. Do zadań jury należy:  

– przeczytanie i ocena prac uczestników konkursu; 

– wyłonienie laureatów konkursu. 

3. Decyzja jury, dotycząca wyłonienia laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22.01.2018 roku. 

5. Laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (przez Dziennik Elektroniczny). Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej szkoły. 

6.  Na laureatów czekają nagrody: 

I miejsce: nagroda rzeczowa, dyplom, celująca ocena cząstkowa z języka angielskiego  

II i III miejsce: nagroda rzeczowa, bardzo dobra ocena cząstkowa  z języka angielskiego oraz dyplom 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie zgodnie z Punktowym Systemem Oceniania  Zachowania. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Ostateczną decyzję w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Organizator konkursu. 

 

 


