
REGULAMIN 
SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

ULEP LEPIEJA!!! 
zorganizowanego z okazji  

Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
 

I. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej. 
Koordynatorem konkursu jest nauczycielka języka polskiego p. Karolina Janik-Baran. 
 
II. ADRESAT KONKURSU 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Biesnej. 
 
III. CELE KONKURSU 

 rozbudzenie zainteresowań twórczością literacką; 
 kształtowanie umiejętności opisywania rzeczywistości i wyrażania emocji za pomocą odpowiednio 

dobranych słów; 
 twórcze wykorzystywanie języka polskiego; 
 odkrywanie talentów literackich; 
 stwarzanie uczniom możliwości szerszej prezentacji twórczości; 
 popularyzacja krótkich form literackich. 

 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
1. Przedmiotem konkursu jest napisanie lepieja promującego czytelnictwo (zachęcającego do czytania 
książek). 
2. Definicja lepieja: krótki, żartobliwy, rymowany dwuwiersz, który jest zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem 
(8 sylab w wersie). Pierwszy wers lepieja zaczyna się od słowa: „lepiej”, „lepsza”, „lepszy”,  „lepsze”, 
natomiast drugi wers od słowa: „niż”, „niżeli”, „niźli”, „aniżeli”. 

Lepszy piorun na Nosalu, 
niż pulpety w tym lokalu. 

                                                     Wisława Szymborska 
 
3. Do konkursu jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy lepieje. 
4. Każdy utwór będzie traktowany jako oddzielne zgłoszenie. 
 
V. KRYTERIA OCENIANIA 
Ocenie podlegają: 

 umiejętność zastosowania zwięzłej i oszczędnej formy; 
 umiejętność zachowania żartobliwego lub refleksyjnego charakteru lepieja, 
 umiejętność zabawy słowem; 
 oryginalność. 

 
VI. STRUKTURA KONKURSU 
1. Konkurs organizowany jest tylko na etapie szkolnym. 
2. Oceny prac dokona Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

 p. Brygida Habaj 
 p. Karolina Janik – Baran 
 p. Joanna Kowalska 

 
 



VII. TERMINARZ KONKURSU 
1. Zgłoszenie prac: do 24 lutego 2023 roku. 
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 3 marca 2023 roku. 
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników na termin późniejszy. 
 
VIII. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 
1. Utwory należy dostarczyć do koordynatora konkursu nauczycielki języka polskiego p. Karoliny Janik-Baran 
do 24 lutego 2023 roku osobiście lub przez dziennik elektroniczny. 
2. Praca dostarczona osobiście powinna być wydrukowana w formacie A4 (czcionka 14 Times New Roman) 
w dwóch egzemplarzach i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, oznaczeniem klasy. 
3. Praca dostarczone przez dziennik elektroniczny powinny być zamieszczone w załączniku w pliku .doc 
(Microsoft Word) lub .pdf (Acrobat Reader). 
 
IX. SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW ORAZ FORMA I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW 
1. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa. 
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech prac i przyzna ich autorom odpowiednio I, II i III miejsce  
w konkursie w odpowiednich kategoriach: 

 Klasy 1-3 
 Klasy 4-8 

3. Komisja Konkursowa może również przyznać 3 wyróżnienia. 
4. Komisja konkursowa wybierze dodatkowo utwory do publikacji pokonkursowej. 
5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły - https://spbiesna.luzna.pl/ w terminie 
do trzech dni od podsumowania konkursu. 
 
X. NAGRODY 
1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają karty niepytajki, dyplomy i słodkie upominki. 
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
3. Autorzy prac, których utwory do publikacji wybierze Komisja Konkursowa zostaną nagrodzeni publikacją 
utworu na stronie internetowej szkoły - https://spbiesna.luzna.pl/ 
 
XI. WARUNKI KONKURSU 
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 lepieje. 
2. Utwory muszą być dziełem jednego ucznia. 
3. Utwory muszą być dziełem uczestnika konkursu. 
4. Organizator nie zwraca zgłoszonych na konkurs materiałów. 
5. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
6. Komisja Konkursowa może nie przyznać żadnej nagrody. 
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac na stronie internetowej szkoły. 
8. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w tym na 
publikację jego wizerunku na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu. 
9. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Biesnej 38-Biesna 70, 38-324 Siedliska (adres e-mail: 
spbiesna@luzna.pl; nr tel.: 18 35 43 023). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e – mail: inspektor@prolex.plus lub pisemnie pod adres Administratora. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu „Szkolny Konkurs Literacki” i jego 
promocji. 
4. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w 
Szkole Podstawowej w Biesnej znajduje się na stronie internetowej szkoły. 


