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Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H 

Szkoła Podstawowa  Nr 9  
im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta  w Rumi 

84 – 232 RUMIA, ul. Stoczniowców 6, tel/fax 67-12-917; tel. 67-18-307 
e-mail: sp9@rumia.edu.pl 

 

 

 

Projekt edukacyjny  
Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi 

„Hej, żeglarzu” 
 

Regulamin konkursu literackiego 
 

 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu literackiego jest Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. 

Karola Olgierda Borchardta z siedzibą w Rumi przy ulicy Stoczniowców 6. 

2. Konkurs trwa do 30 kwietnia 2015 r.  

3. Konkurs jest integralną częścią projektu edukacyjnego „ Hej, żeglarzu”,  

jest propozycją dla Szkół Podstawowych noszących imię kpt. ż. w. K. O. Borchardta, 

ludzi związanych z pracą na morzu oraz kultywujących morskie tradycje. 

 

II. Uczestnictwo w konkursie literackim: 
1. Konkurs literacki adresowany jest do uczniów szkół podstawowych w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

a) klasy III – konkurs „ Moja przygoda z morzem, wypływam w rejs do dwóch 

miast w Europie…”,  
b) klasy IV – VI – konkurs „Chciałbym opłynąć świat i dotrzeć….”  

2. Szkoła przystępująca do konkursu przesyła zgłoszenie uczestnictwa w terminie                                   

do  7 marca 2015 r. zgodnie z załączoną kartą zgłoszenia na adres organizatora. 

3. Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie literackim jest dostarczenie jednego 

egzemplarza pracy napisanej samodzielnie i wcześniej niepublikowanej w jednej lub 

obu kategoriach, napisanej w języku polskim o objętości do 2 stron 

wystandaryzowanego arkusza (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 

wiersza, marginesy 2,5cm). 

4. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze ( imię, nazwisko, klasa, tytuł 

pracy, nazwisko nauczyciela opiekuna, nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu). 

5. Pracę należy dostarczyć na adres Organizatora  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

28 kwietnia 2015 r.  

6. Prace zgłoszone do konkursu literackiego nie będą odsyłane do uczestników konkursu. 

 

III. Cele konkursu 
1. Kategoria klas III:  

a) cele poznawcze: 

- nauczyciel prezentuje dzieciom drogę marynarza, który wypłynął z portu w Gdyni  
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i udaje  się w określonym kierunku w Europie, 

- uczeń, poprzez obejrzenie filmu, prezentacji, słuchanie opowieści poznaje  położenie 

państw, ich symbole narodowe i tradycje, 

b) cele kształtujące: 

- uczeń tworzy krótkie opowiadanie, dobiera właściwe formy komunikowania się, dba 

o kulturę wypowiadania się, 

- uczeń kształtuje umiejętność planowania swoich działań i ich zapisywanie, posługuje 

się kompasem, mapą, 

2. Kategoria klas IV – VI: 

a) cele poznawcze: 

- uczeń samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji (własnych obserwacji, 

tekstów, map, filmów fotografii), dokumentuje i prezentuje ich wyniki, stosuje 

technologię informacyjno-komunikacyjną, 

  - uczeń rozróżnia na mapie świata kontynenty, państwa, oceany, krajobrazy i dostrzega 

współzależności między nimi,  

b)   cele kształtujące: 

     - uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się w piśmie na tematy związane                        

z własnymi zainteresowaniami, dba o poprawność wypowiedzi i kształtuje ich formę,  

- uczeń rozwija umiejętność posługiwania się językiem polskim, wzbogaca 

słownictwo związane z terminologią morską, 

- uczeń zaspokaja naturalną ciekawości świata, kreatywność,  

- kształtuje postawę szacunku dla innych kultur i tradycji, tolerancji do odmiennego 

zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie stanowią one 

zagrożenia dla innych ludzi,  

- uczeń stawia pytania dotyczące  poznawania świata i porządkowania jego obrazu 

oraz poszukuje na nie odpowiedzi, 

- uczeń odczuwa więź ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną, 

3. Rozwijanie zainteresowań oraz stworzenie uczestnikom konkursu możliwości 

szlachetnej i zdrowej rywalizacji. 

4. Współpraca między szkołami połączonymi kultywowaniem morskich tradycji.  

 

IV. Zasady oceniania prac konkursowych: 
-  samodzielność, prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane, 

-  wewnętrzna spójność kompozycji, 

-  logiczność wnioskowania,    

-  uzasadnienie postawy zajmowanej wobec opisywanych zdarzeń,  

-  refleksje autora, 

-  pomysłowość, oryginalność i zaangażowanie uczniów w wykonanie pracy, 

-  rzetelna wiedza na temat opisywanych sytuacji,  

-  ogólne wrażenie estetyczne pracy,  

  

 

V. Wyłanianie laureata konkursu literackiego: 
1. Nadesłane prace zostaną ocenione w swoich kategoriach przez powołane bezstronne 

jury.  

2. Zwycięzcą konkursu będzie praca z największą liczbą punktów w swojej kategorii. 

3. Finał projektu edukacyjnego „Hej, żeglarzu” odbędzie się w dniu 22 maja 2015 r. 

godz. 10.00 w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. Laureaci 

konkursu literackiego otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nieodebrane w 
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dniu finałowym zostaną odesłane pocztą do zwycięskich szkół.  

4. Wszelkie wynikłe problemy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 

Organizator.  

 

 

VI. Postanowienia końcowe: 

 
1. Nadsyłając pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez 

dodatkowych zezwoleń Autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa 

poprzez podanie nazwisk. W wypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek 

wynagrodzenie. 

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu 

literackiego. 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

 

Karta zgłoszenia  do konkursu literackiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Karta zgłoszenia do konkursu literackiego 

organizowanego  w ramach projektu edukacyjnego „Hej , Żeglarzu …” 

 

 
1. Nazwa i adres szkoły: 

 

.................................................................................................................................... 

2. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

 

.................................................................................................................................... 

3. Kategoria wiekowa: (niepotrzebne skreślić): 

 

Klasy III „Moja przygoda z morzem, wypływam w rejs do dwóch miast w Europie…” 

Klasy IV – VI „Chciałbym opłynąć świat i dotrzeć…”. 

4. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika konkursu  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. Telefon kontaktowy:………………………................................................................................................. 

 

6. E-mail: ........................................................................................................................ 

 

.......................................                                                               …………....................................... 

   (data i miejscowość)                  (czytelny podpis uczestnika/opiekuna) 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego „ Maluje świat w barwach 

morza” w ramach projektu edukacyjnego „Hej, Żeglarzu …”.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą 

o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr. 133 Poz. 883) 

.......................................                                                             ............................................. 

  (data i miejscowość)                      (podpis uczestnika) 

ZGODA RODZICÓW 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka .......................................................................... 

w konkursie literackim w ramach projektu edukacyjnego „Hej , Żeglarzu…” 

Miejsce i data:  .....................................  

Podpis rodziców lub prawnego opiekuna:  ............................................. 


