
Załącznik nr 3 

ZASADY KONKURSU DLA UCZNIÓW  SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ 

„MOJE ŻYCIE W CZASIE PANDEMII- KARTKA Z PAMIĘTNIKA” 
 

CELE KONKURSU: 
 poznanie doświadczeń uczniów związanych z ich funkcjonowaniem psychospołecznym w okresie 

pandemii 
 umożliwienie uczniom podzielenia się swoimi przeżyciami 
 zainteresowanie pisaniem np. „pamiętnikarskim” jako sposobem rozładowywania stresu, lęku, a także 

uważnego słuchania siebie i swoich emocji 
 rozwijanie wrażliwości literackiej 

 
INSTRUKCJA:  

    Drodzy Uczniowie, serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim!  
Już od ponad roku żyjemy w czasach pandemii spowodowanej obecnością wirusa SARS-CoV-2, popularnie nazywanego 

koronawirusem. Wielu ludzi odczuwa w swoim życiu zmiany od kiedy wirus stał się codziennością każdego człowieka na Ziemi. 

Niektórzy są zmęczeni i nie mogą doczekać się sytuacji sprzed czasów pandemii. Opowiedz, jak wygląda Twoje życie w obecnym 

czasie, co się w nim zmieniło. Napisz o tym, co wydaje Ci się ważne .  Jakie utrudnienia zauważasz,  Co Ci się nie podoba, dokucza, 

co czujesz? Czy są jakieś pozytywne strony tej sytuacji, czyli takie, z których jesteś zadowolony? A może wirus nic znaczącego 

nie wniósł do Twojego życia lub innych ludzi i nie ma to dla Ciebie większego znaczenia? Spróbuj swoje przemyślenia zapisać w  

formie „kartki / kartek z pamiętnika”.    

WYMOGI PRACY KONKURSOWEJ 

 praca literacka  (forma wypracowania w konwencji pamiętnikarskiej) 

 praca może być napisana odręcznie lub na komputerze (rozmiar czcionki 12 pkt., interlinia 1,5) 

 praca powinna być napisana na papierze w formacie A4 

 objętość tekstu – maksymalnie cztery strony A4 

Dodatkowe informacje: 

 praca może być wykonana pod kierunkiem nauczyciela / rodzica lub indywidualnie w przypadku uczniów 

pełnoletnich 

 praca musi być opatrzona kartą informacyjną:  imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i nazwa szkoły   

oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich: imię i nazwisko nauczyciela lub rodzica 

 do pracy musi być dołączona zgoda rodziców/ opiekunów prawnych lub dorosłego ucznia na przetwarzanie 

danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej przez organizatora konkursu (Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 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.UE.L.2016.119.1) i wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000). 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 30.04.2021r. – 4.06.2021r. 
 
DLA LAUREATÓW KONKURSU PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY! 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD – czerwiec 2021r. 
 
KRYTERIA OCENY PRACY: zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność, poprawność językowa                                
i stylistyczna, estetyka  
 
PRACĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ DO ORGANIZATORA 
ADRES: 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA 
37-100 ŁAŃCUT, UL.MICKIEWICZA 3 
LUB PRZESŁAĆ  E-MAILOWO: poradniapplancut@gmail.com 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 
nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.  
Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Aleksandra Mach, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Łańcucie, e – mail: poradniapplancut@gmail.pl, machppplancut@gmail.com, tel.: 17 225 33 07 
lub 508 848 576, 506 588 204 
 
 


