
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17  

IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ 

W GDYNI 

 

 

OGŁASZA 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI 

 

„Autyzm – zdarza się ” 



ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM 

Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, zaprasza uczniów klas I – III gimnazjów oraz liceów 

ogólnokształcących, mieszczących się na terenie Gdyni, do udziału w konkursie literackim pod hasłem  

„Autyzm – zdarza się ”. 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „AUTYZM – ZDARZA SIĘ  ”  

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Wyłącznym organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 

25/27  Gdynia 81-311 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum oraz liceów 

ogólnokształcących.. 

3. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy o autyzmie, wzmacnianie empatii i wrażliwości oraz 

postawy otwartości na innych ludzi. 

PRACE KONKURSOWE 

1. Organizator prosi Uczestników o napisanie pracy literackiej związanej tematycznie z autyzmem 

w wybranej formie: 

a. proza (opowiadanie, esej, nowela, bajka) - maksymalna objętość: 5 strony wydruku 

komputerowego formatu A4 

b. wiersz 

2. Do pracy należy dołączyć czytelną kartę informacyjną z danymi autora: 

 imię i nazwisko 

 tytuł pracy 

 klasa 

 wiek 

 adres 

 adres e-mail autora 

 telefon 

 nazwę i adres szkoły 

 adres e-mail szkoły 

 nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana 



 

3.  Do zestawu prac z danej szkoły należy dołączyć informacyjną kartę zbiorczą z nazwiskami uczniów,  

klasą i tytułami prac oraz nazwiskami nauczycieli prowadzących a także adresem kontaktowym, 

telefonem i e mailem placówki. 

(Przykładowe wzory karty informacyjnej i zbiorczej znajdują się na końcu powyższego regulaminu) 

OCENA PRAC 

1. Oceny prac dokona jury konkursowe powołane przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17. 

2. Komisja oceniająca powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni oceniać będzie 

prace w kategoriach: 

a. wiersz  

 gimnazjum  

 liceum 

b. proza 

 gimnazjum 

 liceum 

3. Kryteria oceniania: 

a. zgodność z tematem 

b. poprawność literacka 

c. ciekawe ujęcie tematu 

TERMINARZ 

1. Prace należy dostarczyć organizatorowi na adres Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni,  

ul. Witomińska 25/27 Gdynia 81-311 e-mail: sekretariat@zss17.org, w terminie do 20.03.2017r, 

decyduje data stempla pocztowego lub wysłania e-maila. 

2. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2 kwietnia 2017r. 

3. Nagrody zostaną przyznane w każdej kategorii do trzeciego miejsca, z podziałem na gimnazjum 

i liceum,  możliwe jest przyznanie wyróżnień w każdej kategorii (osobno za opowiadanie  i wiersz 

oraz inną formę literacką)  

4. Nagrodzone prace zostaną publicznie zaprezentowane - odczytane przez aktora, pana Bartłomieja 

Topę, w dniu 2 kwietnia 2017 r.,  podczas obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie przy 

Muszli Koncertowej w Gdyni. 

5.  Zwycięzcy zostaną wcześniej poinformowani telefonicznie 

mailto:sekretariat@zss17.org


UWAGI KOŃCOWE 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w środkach masowego przekazu 

oraz publikacji imion i nazwisk laureatów konkursu. 

2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 

3. Nadesłanie prac na konkurs powoduje nieodpłatne przeniesienie praw autorskich na organizatora. 

DODATKOWE INFORMACJE 

W celu zapoznania się z tematyką autyzmu proponujemy skorzystanie z materiałów i linków dostępnych 

pod adresem http://zss17.org/dla-rodzicow/autyzm-zdarza-sie-materialy-pogladowe/ 

W razie pytań i wątpliwości związanych z konkursem organizatorzy proszą o kontakt: 

Joanna Wirkowska 

telefon: 793 157 499 

 

 

 

http://zss17.org/dla-rodzicow/autyzm-zdarza-sie-materialy-pogladowe/


KARTA INFORMACYJNA: 

1. Imię I nazwisko: ………………………………………………………… 

2. Tytuł pracy: …………………………………………………………… 

3. Klasa:……………………….……………………. i wiek:…………….. 

4. Adres:…………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail autora ……………………………………………………. 

6. Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

8. Adres e-mail szkoły …………………………………………………… 

9. Nazwisko nauczyciela:…………………………………………………. 

KARTA INFORMACYJNA: 

1. Imię I nazwisko: ………………………………………………………… 

2. Tytuł pracy: …………………………………………………………… 

3. Klasa:……………………….……………………. i wiek:…………….. 

4. Adres:…………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail autora ……………………………………………………. 

6. Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

8. Adres e-mail szkoły …………………………………………………… 

9. Nazwisko nauczyciela:…………………………………………………. 

KARTA INFORMACYJNA: 

1. Imię I nazwisko: ………………………………………………………… 

2. Tytuł pracy: …………………………………………………………… 

3. Klasa:……………………….……………………. i wiek:…………….. 

4. Adres:…………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail autora ……………………………………………………. 

6. Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

8. Adres e-mail szkoły …………………………………………………… 

9. Nazwisko nauczyciela:…………………………………………………. 

KARTA INFORMACYJNA: 

1. Imię I nazwisko: ………………………………………………………… 

2. Tytuł pracy: …………………………………………………………… 

3. Klasa:……………………….……………………. i wiek:…………….. 

4. Adres:…………………………………………………………………… 

5. Adres e-mail autora ……………………………………………………. 

6. Telefon kontaktowy:…………………………………………………… 

7. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

8. Adres e-mail szkoły …………………………………………………… 

9. Nazwisko nauczyciela:…………………………………………………. 



KARTA ZBIORCZA 
Nazwa i adres placówki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nauczyciel(e)  prowadzący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uczniowie: 

1. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: ……………………………………………………. 

10. ……………………………………………………………………… Klasa ………………………..Tytuł pracy: …………………………………….……………… 


