Regulamin Szkolnego Konkursu
na pracę literacko-historyczną z okazji
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

„Legenda i sława wzięły nas na swe skrzydła i niosły naprzód”

1. Cele konkursu:
propagowanie postaw patriotycznych,
upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
kształtowanie świadomości narodowej młodego pokolenia.
2. Organizatorzy konkursu:
organizatorami konkursu są nauczyciele historii i języka polskiego KOSTKI
Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki.
3. Uczestnicy konkursu:
konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i licealnych naszej
szkoły.
4. Zasady organizacji konkursu:
uczniowie przygotowują pracę literacką: opowiadanie lub fragment pamiętnika, który
dostarczają osobiście bądź przesyłają e-mailem do dnia 9 kwietnia 2018 r.,
w opowiadaniu uczniowie opisują udział w walce o niepodległość anonimowego
bohatera lub znanej powszechnie postaci historycznej. Opowiadanie może dotyczyć
zarówno walki zbrojnej w powstaniach, jak i innych postaw, w wyniku których Polacy
przyczynili się do odzyskania niepodległości. Należy pamiętać, że wydarzenia muszą
zostać umieszczone w prawdziwych okolicznościach historycznych,
w pamiętniku uczniowie opisują udział i przeżycia wewnętrzne anonimowego
bohatera lub znanej powszechnie postaci historycznej według zasad posobnych jak w
opowiadaniu,
zachęcamy do opisania dziejów swoich przodków, którzy być może zasłużyli się w
walce o niepodległość.
5. Zasady oceniania pracy – komisja złożona przynajmniej z jednego nauczyciela
historii i języka polskiego, oceniając pracę literacką, weźmie pod uwagę:
pomysłowość i kunszt literacki,
poprawność użycia formy literackiej opowiadania lub pamiętnika zgodnie z
powszechnie przyjętymi zasadami,
poprawność rzeczową faktów historycznych,
poprawność językową, ortograficzną i stylistyczną,
załączoną bibliografię wykorzystaną podczas pisania pracy,
estetyka zapisu komputerowego (patrz zasady w pkt. 6.); min. 2 str. A4., max. 6 str.
6. Informacje dodatkowe:
po ocenie wszystkich prac Komisja jednego laureata w każdej z następujących
kategorii:

I. opowiadanie – kategoria gimnazjum
II. pamiętnik – kategoria gimnazjum
III. opowiadanie – kategoria liceum
IV. pamiętnik – kategoria liceum
Komisja zastrzega sobie możliwość nieprzydzielenia nagrody w danej kategorii jeśli
nie zostaną dostarczone prace zaklasyfikowane do tej kategorii lub zostaną zgłoszone
prace nie spełniające warunków z pkt. 5.
Komisja może przydzielić również dodatkowe wyróżnienia specjalne,
Zasady edycji tekstu: wydruk lub wersja elektroniczna (PDF, doc.), czcionka Times
New Roman/Garamond 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5, tekst wyjustowany,
numeracja stron,

