
I Postanowienia ogólne:  
 

1. Organizatorem konkursu jest Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Edukacyjnych 
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 
21-300 Radzyń Podlaski Tel. 81 3527332 

 
2. Konkurs zorganizowano w ramach obchodów przypadającego w roku 2019 

jubileuszu 100-lecia działalności szkoły. 
 

3. Konkurs trwa od 25 kwietnia 2019 do 31 maja 2019 r.  
 
II Uczestnictwo w konkursie literackim:  
 
Konkurs literacki adresowany jest do uczniów z Radzynia Podlaskiego i Powiatu 
Radzyńskiego 
I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych 
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum  
III kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
 
III Cele ogólne konkursu: 
 

1. uczczenie 100. rocznicy istnienia szkoły 
2. przywołanie i utrwalenie wspomnień rodzinnych 
3. rozwijanie wyobraźni i umiejętności literackich u dzieci i młodzieży 
4. propagowanie lokalnej historii  

 
IV Cele szczegółowe konkursu:  
 

1. Uczeń poprzez rozmowę z rodzicami, dziadkami, znajomymi, nauczycielami- 
emerytami, słuchanie ich opowieści, oglądanie zdjęć z przeszłości poznaje 
wspomnienia dotyczące okresu nauki lub nauczania w szkole 

2. Uczeń samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji ( rozmowy, fotografie, 
wpisy w kronice szkoły, rodzinne pamiątki, szkolne zeszyty lub podręczniki 
rodziców, dziadków itp.) dokumentuje je i prezentuje ich wyniki, stosuje 
technologię informacyjno– komunikacyjną 

3. Uczeń tworzy pracę literacką dbając o komunikatywność i kulturę wypowiedzi 
4. Uczeń rozwija umiejętność wypowiadania się na piśmie na tematy związane z 

własnymi zainteresowaniami, wybiera formę wypowiedzi 
5. Uczeń rozwija umiejętność posługiwania się ojczystym językiem, wzbogaca 

słownictwo związane z doświadczeniami z własnego życia lub usłyszanymi 
historiami  

6. Uczeń kształtuje postawę szacunku dla tradycji, historii, tolerancji wobec 
odmiennego zdania, sposobu zachowania, obyczajów i przekonań, jeżeli nie 
stanowią one zagrożenia dla innych ludzi 

7. Uczeń stawia pytania dotyczące poznawania świata i porządkowania jego obrazu 
oraz poszukuje na nie odpowiedzi 

 



V Warunki uczestnictwa:  
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie jednego 
egzemplarza pracy napisanej samodzielnie i wcześniej niepublikowanej, o 
objętości do 2 stron wystandaryzowanego arkusza (czcionka Times New Roman, 
12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm) w wersji papierowej oraz w 
wersji elektronicznej. Dodatkowym walorem będą stare zdjęcia osób i miejsc 
związanych z prezentowaną historią (w formie skanu) 

2. Do pracy należy dołączyć krótką informację o autorze (imię, nazwisko, klasa, 
tytuł pracy, nazwisko nauczyciela opiekuna) – wypełnioną kartę zgłoszenia do 
konkursu.  

3. Pracę należy dostarczyć do organizatora konkursu w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 maja 2019 r.  

4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom.  
 
 
VI Zasady oceniania prac konkursowych:  
 

 zgodność pracy z tematem, 
 zawartość merytoryczna 
 walory językowe 
 oryginalność i pomysłowość 
 rzetelna wiedza na temat opisywanych zdarzeń 
 samodzielność (prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane) 

 
VII Wyłanianie laureatów konkursu literackiego:  

1. Zgłoszone prace zostaną ocenione w swoich kategoriach przez powołane 
bezstronne jury.  

2. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, którego praca otrzyma największą liczbę 
punktów w swojej kategorii.  

3. Finał konkursu odbędzie się w dniu 9 czerwca podczas uroczystości jubileuszu 
szkoły. Laureaci otrzymają nagrody, dyplomy.  

4. Wszelkie wynikłe problemy nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga 
Organizator.  
 

VIII Postanowienia końcowe:  
1. Przekazując pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze 

upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów z pełnym poszanowaniem 
ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk. W wypadku publikacji nie jest 
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.  

2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu 
literackiego.  
 

IX Termin i miejsce nadsyłania prac 
 
 Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych  
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  
w Radzyniu Podlaskim 



Ul Sikorskiego 15 21-300 Radzyń Podlaski  
Z dopiskiem: Konkurs literacki „Z historii szkolnictwa w powiecie radzyńskim” 
Termin: 31 maja 2019 
W załączeniu: Karta zgłoszenia do konkursu literackiego  
 
 
X Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2017 roku, wyniki będą ogłoszone 
na stronie szkoły. Zwycięzcy otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy. Ogłoszenie 
listy laureatów i wręczenie nagród odbędzie się dnia 8 czerwca 2019 roku w Dniu 
Zjazdu Absolwentów. 
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i zostaną zaprezentowane na 
wystawie pokonkursowej. 
 
Szkolnym koordynatorem konkursu jest Jolanta Bilska 

 tel. 889660458 

jolabilska@autograf.pl 

 

 

mailto:jolabilska@autograf.pl


Imię i nazwisko uczestnika konkursu:  
……………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
 
 
2. Kategoria wiekowa (niepotrzebne skreślić): 
 
 I kategoria wiekowa: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych 
II kategoria wiekowa: uczniowie klas VII- VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum  
 
3. Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
…………………………….. ………………………………………. (data i miejscowość)  
(czytelny podpis uczestnika)  
 
 
OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu literackiego „Z historii 
szkolnictwa w powiecie radzyńskim”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)  
 
............................................... ...........................................  
 
(data i miejscowość) (podpis uczestnika)  
 
 
 
ZGODA RODZICÓW  
 
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka.................................................................................. 
 
w konkursie literackim „Z historii szkolnictwa w powiecie radzyńskim” 
 
……………………………… ……………………………….. ………………………………………………………………. 
 
(data i miejscowość) (podpis rodziców/opiekunów) 


