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IV POWIATOWY KONKURS LITERACKI 

ZATRZYMAĆ W CZASIE 

 

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr 

 

Współpraca: Bolesławiecka Rada Seniorów przy Prezydencie Miasta Bolesławiec 

 
Idea konkursu: integracja międzypokoleniowa 

 

Tematyka i forma 

Grupa I - szkoła podstawowa, uczniowie nauczania zintegrowanego 
Portret słowem malowany - opis lub opowiadanie 
- sylwetka ukochanego dziadka/babci, 

- wspólne pasje, spędzanie wolnego czasu, 
- praca powinna dotyczyć osoby z najbliższego otocznia. 

Do nauczyciela 

Przed redagowaniem pracy uczeń wybiera osobę i temat - w domu; 

Samodzielne redagowanie pracy konkursowej – na lekcji; 

Korekta i wybór najlepszych tekstów – nauczyciel; 

Poprawne zapisanie  pracy  - w domu. 

 

Grupa II - szkoła podstawowa, uczniowie klas IV – VI 
Literackie spotkania dwóch pokoleń - kartka z pamiętnika lub dziennika 

- senior jako wsparcie, 

- inspirująca rola seniorów w rozwijaniu zainteresowań, 
- odkrywanie własnych korzeni, 
- praca może dotyczyć zarówno osoby z najbliższego otocznia, jak i z szerszego kręgu znajomych. 
Do nauczyciela 
- Burza mózgów precyzująca i rozwijająca znaczenie tytułu konkursu – na lekcji; 

- Przygotowanie, gromadzenie materiału – w domu; 

- Samodzielne zredagowanie pracy konkursowej -  w domu; 

- Prezentacja wybranych prac na lekcji języka polskiego – na lekcji; 

- Dyskusja  – na lekcji; 

- Wyboru najlepszych prac dokonują nauczyciele. 

 

Grupa III - gimnazjum, uczniowie klas I - III 
Historia zamknięta w pamięci - wywiad lub opowiadanie z elementami opisu, w tym opisu przeżyć 

wewnętrznych 

- seniorzy jako ważne źródło  wiedzy o minionych czasach, również odchodzących zwyczajach i 

obyczajach ( np. związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, nocy świętojańskiej, 

ze żniwami...) 

- zachowany w pamięci seniora obraz konkretnego dla Polaków ważnego wydarzenia i wycinka 

rzeczywistości, 
- praca powinna nawiązywać do rozmowy/spotkania z jedną osobą lub dwoma, trzema seniorami. 

Proponuję zaprosić seniora/ seniorów na lekcję języka polskiego 

Stowarzyszenie Społeczne - Klub Nauczycielski "Carpe Diem" 
Plac Piłsudskiego 1c, Tel.: 75 644 55 91  
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Regulamin 

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy ( uczeń może przesłać tylko 

jedną pracę): 

Grupa I -  do 1 strony karki A4 ( pismo ręczne); 

Grupa II - około 2 stron karki A4 ( pismo ręczne) lub 1 strona  A4 (znormalizowanego 

maszynopisu, czcionka - 12); 

Grupa III – od 1 1/2 do 2 stron znormalizowanego maszynopisu  

(rękopisy będą odrzucane, czcionka – 12); 

2. Każda praca powinna być opatrzona godłem, obok należy podać wiek autora. Godło 

umieszczane jest na pracy konkursowej zamiast imienia i nazwiska autora, a także na 

zamkniętej kopercie dołączonej do pracy, w której powinny znajdować się: imię i nazwisko 

autora, wiek, szkoła, telefon kontaktowy oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych na 

przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku na naszej stronie internetowej 

oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 

 

3. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres Powiatowego Centrum Edukacji i 

Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec w nieprzekraczalnym 

terminie do 25 listopada 2016 r.  W przypadku listu decyduje data stempla pocztowego. 

Ważne! Bohater pracy powinien być postacią rzeczywistą, żyjącą, znaną osobiście 

autorowi. 

 

Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej  

1. PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu. 

2. PKK dokona sprawdzenia prac do 10 grudnia 2016 r.  
3. Wyniki będą dostępne na stronie internetowej: http://pceikk.pl/konkursy.html  

4. Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK. 
 

Laureaci etapu powiatowego, nagrody 

5. Powiatowa Komisja Konkursowa wyłoni dziewięciu laureatów – po trzech w każdej 

kategorii wiekowej.  

6. Organizatorzy przewidują nagrody. 

7. Najlepsze prace zostaną opublikowane.  

8. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w pierwszej połowie w grudniu 2016 

roku. Każdy wyróżniony młody autor zaprasza nauczyciela prowadzącego, rodziców oraz 

bohatera swojej pracy. Autorzy będą prezentowali prace w całości lub w wybranych 

fragmentach. 

 

 

 

Autorka konkursu     Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu   

         mgr Krystyna Raszka               mgr Cezariusz Rudyk                                                                                      

                

 

 

Bolesławiec, 3 października 2016 r. 
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