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REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

Haiku - najmniejszy wiersz świata 

 
I. ORGANIZATOR  
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. 
Realizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami wiedzy  
o kulturze -  Dorotą Białkowską i Moniką Stępniak-Jankowską.   
 
II. ADRESAT KONKURSU  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.  
 
III. CELE KONKURSU 
 

 pobudzenie wrażliwości poetyckiej; 
 twórcze wykorzystywania języka polskiego; 
 uczenie wnikliwego patrzenia na otaczającą rzeczywistość; 
 kształtowanie umiejętności uchwycenia „emocji chwili” w kilku słowach; 
 odkrywanie talentów; 
 promocja wartościowej twórczości. 

 
 
IV. PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 
 

1. Przedmiotem konkursu jest napisanie haiku (krótkiej formy poetyckiej, 
wywodzącej się z kultury japońskiej). 

2. Styl haiku: 

 najwyżej 17 sylab rozpisanych na trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 lub 
krótszym (Trzy wersy o układzie sylab 5-7-5 są wersją klasyczną, ale 
nadmierne skupianie się na liczeniu sylab w poszczególnych wersach może 
prowadzić do użycia zbędnych słów, które uczynią haiku przeładowanym lub 
brzmiącym nienaturalnie. We współczesnym haiku dopuszcza się odejście od 
tego schematu). 

 bez nadawania tytułów i stosowania rymów. 

3. Należy pamiętać, że: 

 Język haiku powinien być prosty i bezpośredni, jeśli chodzi o dobór słów - 
mniej znaczy lepiej; 

 Najczęściej w haiku pierwsze dwa wersy  są prostym wstępem, a w trzecim 
następuje przeskok, mający sprowokować czytelnika do refleksji. 

 Haiku to zaledwie szkic, to sztuka niedopowiedzenia; 

 Haiku jest mini obrazem rzeczywistości dziejącej się „tu i teraz”, a czytelnik 
powinien móc zobaczyć nie tylko przedstawiony obraz, ale i przywołać znany 
sobie dźwięk, smak, dotyk, czy zapach; 

 Haiku nawiązuje do otaczającej przyrody (pór roku); 
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 Haiku nie uogólnia ani niczego nie wyjaśnia; 

 Haiku nie opisuje emocji – zamiast tego, poprzez przedstawiony obraz czy 
moment w czasie, powinien wywoływać tę emocję u czytelnika; 

 Należy unikać używania pojęć abstrakcyjnych: los, życie, strach, smutek, 
miłość, przeznaczenie itp. oraz metafor; 

 Haiku powinno być pisane w czasie teraźniejszym. 

 Należy ograniczyć użycie czasowników, ponieważ w haiku nie powinno się 
wyrażać ruchu. W haiku chodzi o uchwycenie nieruchomego obrazu lub 
emocji.  

 
V. KRYTERIA OCENIANIA 

 
Ocenie podlegają: 

 
 oryginalność; 
 umiejętność zastosowania zwięzłej i oszczędnej formy; 
 trafność wyrażenia „ulotnych chwil” zainspirowanych przyrodą. 

 
 

VI. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 
 

1 Konkurs organizowany jest  tylko na etapie szkolnym.  
2 Oceny prac dokona  Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora  ZSP nr 9 

w Łodzi.  
3 Wszelkich informacji, dotyczących Konkursu, udziela nauczyciel bibliotekarz – Jadwiga 

Jezierna. 
              
VII. TERMINARZ KONKURSU 

 
1. Zgłoszenie prac - do 30 stycznia 2019 roku; 

 
2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 8 lutego 2019 roku; 

 
3. Organizatorzy mogą przesunąć na termin późniejszy datę ogłoszenia wyników. 

 
VIII. ZGŁOSZENIE  DO KONKURSU 
 

1. Haiku należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do 30 stycznia 2019 roku.  
2. Praca powinna być wydrukowana na jednej kartce w formacie A4 (czcionka 14 Times 

New Roman) i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, 
oznaczeniem klasy oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna.  

3. Uczestnik musi dołączyć zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu (zał. nr 1 lub 2).  

 
IX.     SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW I TERMIN OGŁASZANIA 

WYNIKÓW 
 

1. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora ZSP nr 9. 
2. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najciekawszych prac i przyzna jej 

autorom odpowiednio  I, II i III miejsce w konkursie.  
3. Komisja Konkursowa może również przyznać 3 wyróżnienia.  
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4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 - www.zsp9.pl w terminie do 8 lutego 2019 roku 
(z zastrzeżeniem punktu VII-3). 

 
X. NAGRODY 
 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
3. Wybrane haiku zostaną opublikowane w biuletynie informacyjnym biblioteki szkolnej 

„Infoteka” oraz w wydawnictwie pokonkursowym.  
 

XI. WARUNKI KONKURSU 
 

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 haiku. 
2. Haiku musi być dziełem jednego ucznia. 
3. Haiku musi być dziełem uczestnika konkursu i nie może być nigdzie wcześniej 

publikowane. 
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 konkursowych.  

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika, w tym  na publikację jego wizerunku na potrzeby dokumentacji i celów 
promocyjnych konkursu 

5. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 
regulaminu. 

 

 

 
 

 
 


