
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKI NA WIERSZ 

POD HASŁEM 

„POETYCKA CHEMIA” 

 

 

 Regulamin II edycji konkursu: 

 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama 

Mickiewicza w Opolu. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu miasta Opola 

w dwóch kategoriach wiekowych: 

I kategoria (uczniowie klas 4-6) 

II kategoria (uczniowie klas 7-8) 

3. Celem konkursu: 

- rozbudzanie zainteresowań uczniów naukami ścisłymi i pogłębianie wiedzy z zakresu chemii, 

- rozwijanie zdolności pisania, 

- zainteresowanie uczniów językiem poezji, 

- wspieranie działań twórczych uczniów w różnych formach aktywności. 

4. Organizacja konkursu: 

a) Konkurs odbywa się pod patronatem Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 

b) Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza związanego z szeroko pojętą dziedziną chemii. 

(Tekst wiersza powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego na kartce A4 lub 

w formie elektronicznej, czcionka Times New Roman, rozmiar 14, odstęp 1,5), 

c) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest napisanie i dostarczenie tekstu wiersza 

(podpisanego imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą i nazwą szkoły) wraz z wypełnionym 

formularzem  zgłoszeniowym w terminie do dnia 9. maja 2022r.  

d) Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są: 

 w formie elektronicznej przez przesłanie na e- mail  sekretariat@sp14.opole.pl skanu 

lub zdjęcia podpisanego przez rodziców i nauczyciela zgłoszenia 

 listownie na adres PSP nr 14 Opole, ul. Szymona Koszyka 21, 45-720 Opole , 

 osobiście w sekretariacie szkoły PSP nr 14 Opole 

ul. Szymona Koszyka 21, 45-720 Opole. 

Prace konkursowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego. 

e) Komisja dokona oceny wierszy wg następujących kryteriów: 

 zgodność z tematem 

 posługiwanie się językiem poetyckim (zastosowanie środków poetyckich- epitety, 

porównania, przenośnie, rymy i inne) 

 zachowanie budowy wiersza 

 oryginalność ujęcia tematu 

 poprawność merytoryczna. 

f) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza. 
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g) Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Nie może być plagiatem 

utworów opublikowanych wcześniej przez innego autora. 

h) Organizator nie zwraca tekstu i jednoznacznie zastrzega sobie prawo do opublikowania 

tekstu na stronie internetowej szkoły, jak i jej partnerów oraz do cytowania utworów w mediach 

bez dodatkowej zgody. 

i) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 maja 2022r. 

5. Nagrody: 

 Zwycięzca otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową 

 Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie. 

 

Dodatkowe pytania proszę kierować pod adres: 

buczek@sp14opole.pl, marcinkowska@sp14opole.pl, lub sekretariat@sp14opole.pl 

  

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia! 

 

Iwona Gmoch-Buczek 

Paulina Marcinkowska 
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