
LIST DO ULUBIONEGO BOHATERA LITERACKIEGO

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU 

W MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE, MIŁOŚNICY KSIĄŻEK I CZYTANIA

Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  I  edycji  Międzyszkolnego  Konkursu
Literackiego  dla  uczniów szkół  podstawowych województwa  śląskiego  w roku  szkolnym
2019/2020  „LIST  DO  ULUBIONEGO  BOHATERA  LITERACKIEGO”  organizowanym
przez  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących nr  11 w Sosnowcu.  Konkurs  jest  adresowany do
uczniów  wszystkich  klas  (IV,  V,  VI,  VII  i  VIII)  szkół  podstawowych  z województwa
śląskiego.

Możecie  pisać  na  każdy  temat  do  Waszych  ulubionych  bohaterów  literackich.
Podzielcie  się z  nim wrażeniami  po przeczytanej  lekturze,  poproście  o opisanie wybranej
przygody  lub  napisanie  nowego  zakończenia.  Możecie  zadać  mu  nurtujące  Was  pytania,
podzielić  się  refleksjami  na  temat  otaczającej  rzeczywistości,  podjąć  tematy  filozoficzne,
trudne  (jak  choroba,  wojna,  samotność,  inność,  adopcja)  oraz  poprosić  o  pomoc  w  ich
rozwiązaniu.

Najciekawsze, najoryginalniejsze i samodzielne prace (napisane komputerowo) 
nagrodzimy dyplomami i książkami.

 Objętość prac do 2 stron formatu A4 (ważna treść, a nie objętość).
 Nieprzekraczalny termin składania prac – do 15 grudnia 2019 roku.

Prace nadesłane po tym terminie nie będą przyjęte!

Jury oceniać będzie prace w poszczególnych grupach wiekowych, zgodnie z regulaminem 
konkursu.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną (czytelnie i dokładnie) kartą zgłoszeniową prosimy 
przesyłać na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu
41-217 Sosnowiec
ul. Skwerowa 21
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „List do ulubionego bohatera literackiego”

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia i zapraszamy do udziału w Konkursie
a Wychowawców, Bibliotekarzy, Opiekunów oraz Dyrektorów szkół

prosimy o życzliwą pomoc organizacyjną.

W imieniu organizatorów Konkursu - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w 
Sosnowcu, ul. Skwerowa 21- dr Marzena Forma (kontakt: marzenaforma@tlen.pl)

Sosnowiec, 2 września 2019 roku



ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  nr  11  w  Sosnowcu  zaprasza  uczniów  szkół

podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt. „LIST DO ULUBIONEGO BOHATERA

LITERACKIEGO”.

I edycja konkursu została objęta patronatem medialnym przez „Gazetę Wyborczą”, 

Radio Katowice, portal internetowy Czas Dzieci oraz patronatem honorowym przez Wyższą 

Szkołę „Humanitas” w Sosnowcu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli do opieki nad uczestnikami konkursu i

współpracy.

Zachęcamy szkoły na terenie województwa śląskiego oraz nauczycieli języka polskiego o

rozpropagowanie idei konkursu wśród swoich uczniów.

Liczymy na Waszą bogatą wyobraźnię!

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII z terenu całego woj. śląskiego.

Wierzymy, że pierwsza edycja konkursu spotka się z życzliwością twórców, że zaowocuje

interesującymi utworami, a nagrody i wyróżnienia przyniosą nagrodzonym pełną satysfakcję. 

Fundatorami  nagród  w  konkursie  są: Wydawnictwo  „Znak”  z  Krakowa,  „Gazeta

Wyborcza” oraz Urząd Miasta w Sosnowcu. 

Regulamin konkursu, kartę zgłoszenia i inne niezbędne informacje przesyłam w załączniku. 

Prace konkursowe należy przesłać do  15 grudnia 2019 r. na adres organizatora. Wszyscy

laureaci   i  wyróżnieni  w  konkursie  dostaną  imienne  zaproszenia  na  uroczyste  spotkanie

podsumowujące konkurs, które odbędzie się w styczniu 2020 roku. 

Koordynator konkursu: dr Marzena Forma (marzenaforma@tlen.pl)

Adres organizatora:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

41-217 Sosnowiec ul. Skwerowa 21

Sosnowiec, 2 września 2019 roku


