
REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO  

 

„ZE ŚW. FRANCISZKIEM DOSTRZEGAMY PIĘKNO STWORZONEGO ŚWIATA” 

 

 

 

 

Cele Konkursu: 
 

 propagowanie wśród uczniów idei piękna świata oraz uświadomienie jego wartości 

 rozbudzanie zainteresowań literackich oraz rozwijanie zdolności pisarskich uczniów 

 kształtowanie wrażliwości uczniów 

 

 

Informacje dodatkowe: 

Konkurs literacki  skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Założenia i zasady Konkursu Literackiego 

 

1. Podstawę konkursu stanowi tekst hymnu św. Franciszka z Asyżu Pieśń słoneczna albo pochwala 

stworzeń. 

2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne przygotowanie pracy literackiej w dowolnej formie:  

 

„Słowa św. Franciszka  uczyń podstawą rozważań na temat piękna przyrody i świata w 

życiu chrześcijanina”. Praca literacka w dowolnej formie (opowiadanie, szkic literacki, 

kartka z pamiętnika, utwór poetycki, list). 

 

3. Praca nie może przekraczać 3 stron (formatu A4) 

4. Praca musi być twórcza, dotychczas niepublikowana i nienagradzana na innych konkursach 

literackich. 

5. Komisja przy ocenie pracy bierze pod uwagę: zgodność z tematem, zgodność z nauką Kościoła, 

własną interpretację, oryginalność wypowiedzi pisemnej, estetykę pracy, zachowanie określonej 

formy wypowiedzi, dobór słownictwa, poprawność ortograficzną i  interpunkcyjną. 

6. Konkurs będzie przebiegać dwuetapowo (etap szkolny i finałowy). Na etapie szkolnym, który 

powinien być rozstrzygnięty do 05 marca 2015r., nauczyciel prowadzący wybiera trzy prace z 

danej kategorii wiekowej.  

Każdą pracę należy podpisać, podając imię i nazwisko, klasę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego oraz tytuł pracy literackiej. Na każdej pracy winna znaleźć się również pieczęć podłużna 

szkoły. 

7. Termin nadsyłania prac do Legnicy upływa 13 marca 2015 roku. Prace prosimy kierować na 

adres:  

 



Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu 

ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1 

59-220 Legnica 

z  dopiskiem: KONKURS LITERACKI – „ZE ŚW. FRANCISZKIEM DOSTRZEGAMY PIĘKNO 

STWORZONEGO SWIATA” 

 

8. Prace zostaną ocenione przez Jury, składającego się z nauczycieli polonistów i katechetów 

legnickiego liceum, przedstawiciela patrona honorowego oraz przedstawiciela Ruchu 

Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA)  

 

9. Najlepsze prace (po jednej z każdej kategorii wiekowej) zostaną nagrodzone.  

 

10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu20 marca 2015r. na stronie internetowej Katolickiego 

Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Laureaci zostaną zaproszeni na Galę finałową z 

rozdaniem nagród – 27 marca 20135r. 

 

Informacje pozostałe:  

W sprawach nieujętych regulaminem w czasie trwania konkursu decyduje Komisja  Konkursowa. 

 

 


