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REGULAMIN  
 

IV SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 
 

LEPIEJ pisz!!! 

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Łodzi.  
Realizatorem konkursu jest biblioteka szkolna we współpracy z  nauczycielami języka 
polskiego -  Dorotą Białkowską i Moniką Stępniak-Jankowską. 
Koordynatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna. 
 

II. ADRESAT KONKURSU  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi.  
 

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 na dowolny temat.  
2. Definicja: lepiej  - krótki, żartobliwy wierszyk o strukturze pojedynczego dystychu 

(dwuwiersza), rymowany, zazwyczaj pisany ośmiozgłoskowcem. Pierwszy wers lepieja 
zaczyna się od słowa: "lepiej", "lepsza”, "lepszy",  "lepsze", natomiast drugi wers od 
słowa: "niż", "niżeli", "niźli", "aniżeli". Za twórcę lepieja jako gatunku literackiego 
uznaje się Wisławę Szymborską, a za twórcę nazwy gatunku - jej wieloletniego 
sekretarza Michała Rusinka.  

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. 
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VI. STRUKTURA KONKURSU 
 

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

w Łodzi.  
              

VII. TERMINARZ KONKURSU 
 

1. Zgłoszenie prac - do 13 stycznia 2023 roku; 
 

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu – do 28 lutego 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 nauczyciela bibliotekarza Jadwigi 
Jeziernej do 13 stycznia 2023 roku.  

2. Praca powinna być wydrukowana w formacie A4 (czcionka 14 Times New Roman) w 
trzech egzemplarzach i podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, 
oznaczeniem oddziału oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela-opiekuna.  

 
IX. SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW ORAZ FORMA I TERMIN 

OGŁASZANIA WYNIKÓW 
 

1. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Politechnicznych. 

2. Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech prac i przyzna ich autorom odpowiednio  
I, II i III miejsce w konkursie.  

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 ZSP - www.zsp9.pl   

w terminie do trzech dni od podsumowania konkursu. 
 
 

X. NAGRODY 
 

1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 
2. Autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy. 
3. Autorzy prac, których utwory do publikacji wybierze Komisja Konkursowa zostaną 

nagrodzeni publikacją utworu w wydawnictwie pokonkursowym i w biuletynie 
informacyjnym biblioteki szkolnej „Infoteka”. 

 
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. 
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7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację prac w wydawnictwie pokonkursowym 
w biuletynie informacyjnym biblioteki szkolnej „Infoteka”, na stronie internetowej 
szkoły oraz w wydawnictwach zewnętrznych promujących działania Konkursu. 

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. 

 

XII. UWAGI 
 

Na potrzeby wydania publikacji pokonkursowej organizatorzy mogą ogłosić wśród 
uczniów warunki naboru prac plastycznych, graficznych lub fotograficznych do 
ilustracji tegoż wydawnictwa.  

 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 

 Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku dalej 
jako „RODO”, informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 
Łódź, al. Politechniki 38, tel.: 42 684 11 27; e-mail: info@zsp9.pl  
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Metrycki (zsp9@inspektor-rodo.com.pl.)  

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu 
„IV  Szkolny Konkurs Literacki” i jego promocji. 

2. 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 ZSP znajduje się na stronie internetowej 
szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych. 


