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REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO- EDYCJA 2020 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 13, poz.125 ze zm.). 

 

I. Organizatorzy i przebieg konkursu: 

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

w Przasnyszu serdecznie zapraszała do udziału w konkursie literackim poświęcony 100. 

rocznicy urodzin Ś. Jana Pawła II.  

W rywalizacji mogą wziąć udział uczniowie klasy VIII szkół podstawowych z powiatu 

przasnyskiego. Do udziału w konkursie zgłosić należy pracę pisemną w dowolnej formie 

literackiej: opowiadanie, esej, rozprawka, reportaż, list (nie mniej niż 250 znaków 

ze spacjami) na jeden z poniższych tematów:   

1.  „Żyć życiem innym niż większość” – rozważ sformowanie odwołując się do życia 

Jana Pawła II, własnych przemyśleń oraz znanych Ci utworów literackich.   

2. „Indywidualizm, ponadprzeciętność, wyjątkowość skazuje człowieka na sukces 

czy porażkę?” – rozważ problem, odwołując się do życia Jana Pawła II, własnych 

przemyśleń oraz znanych Ci bohaterów literackich.  

3. „Każdy ma swoje Westerplatte” – rozwiń myśl Jana Pawła II odwołując się 

do znanych Ci sytuacji życiowych i do literatury  

4. „Bogatym nie jest ten kto posiada lecz ten kto daje” – czy zgadzasz się ze zdaniem 

Jana Pawła II? Uzasadnij swoją odpowiedź.  

5. „Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne. Tylko dziś jest Twoje” – Jak 

rozumiesz myśl Jana Pawła II? Uzasadnij swoje przemyślenia odwołując się 

do literatury i życiowych sytuacji.  
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II. Sprawdzanie prac:  

Prace nadesłane przez uczniów będą oceniane według następujących kryteriów: 

1) zgodność ze wskazaną objętością pracy; 

2) związek treści z tematem oraz wartości merytoryczne wypowiedzi, w tym – 

odwołanie/nawiązanie do wskazanego w temacie wypracowania tekstu literackiego 

lub/i do innego tekstu kultury; 

3) zgodność z sugerowaną formą wypowiedzi; 

2) poprawność kompozycyjna; 

3) poprawność językowo-stylistyczna; 

4) poprawność ortograficzno-interpunkcyjna; 

5) oryginalność ujęcia tematu; 

6) estetyka pracy; 

 

III. Cele konkursu:  

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich w zakresie języka polskiego w korelacji z 

innymi przedmiotami humanistycznymi; 

 pobudzanie twórczego myślenia; 

 rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu; 

 promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół; 

 motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym; 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia; 

 wyróżnienie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli motywujących i przygotowujących uczniów 

do udziału w konkursie; 

 zwrócenie uwagi na aktualne problemy współczesnej kultury i literatury 

 wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów; 

 rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas 

wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 

 promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli; 
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 wyłanianie najlepszych uczniów, wykazujących szczególne zainteresowanie wybraną dziedziną 

wiedzy, wykorzystujących umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań 

problemowych 

IV. Uczestnicy 

 

1. Konkurs odbywa się na poziomie szkoły podstawowej. Uczestnikami mogą być tylko uczniowie 

VIII klas szkoły podstawowej. 

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.  

3. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w każdym etapie konkursu odpowiada 

dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

4. Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie nauczycielowi języka polskiego lub dyrektorowi szkoły. 

Zgłoszenia uczniów nauczyciel lub dyrektor przekazuje organizatorowi wyłącznie w postaci kart 

zgłoszenia opracowanej przez organizatora konkursu.  

5. Uczeń w każdym etapie konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej  lub 

innego dokumentu tożsamości.  

6. Uczeń oraz jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień 

niniejszego regulaminu, komunikatów oraz instrukcji, która jest integralną częścią arkusza 

konkursowego. 

7. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący może zezwolić, 

w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

uniemożliwiających kontaktowanie się ucznia z innymi osobami. 

8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący podejmuje decyzję 

o przerwaniu konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę. 

V. Warunki uczestnictwa 

1. Szkoły zgłaszają maksymalnie 10 uczniów za pomocą formularza zgłoszeniowego. W formularzu 

proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej- nauczyciel (mail 

i telefon kontaktowy) oraz nazwę szkoły ucznia.  

2. Prace uczniów proszę przesłać do 10 maja 2020 r. w formie elektronicznej na adres: 

kontakt@ult.edu.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 maja 2020 r. w setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II.  

mailto:kontakt@ult.edu.pl
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VI. Nagrody 

 Cenne nagrody rzeczowe 

VII. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Konkursu oraz Karty Zgłoszeń dostępne są na stronach internetowej organizatora: 

https://przasnysz.akademickieliceum.edu.pl/konkursy/ 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – dalej: RODO, informujemy, 

że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademickie Liceum Ogólnokształcące 

w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz.  

3. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się: 

 listownie na adres: Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz 

 przez e-mail: wsjoprzasnysz@wp.pl 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

 niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed 

zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

C RODO), 

 niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczanie swojego imienia i nazwiska oraz 

wizerunku na stronie internetowej organizatorów oraz w prasie lokalnej.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują organizatorzy 

Konkursu. 

7. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym 

Regulaminie. 

https://przasnysz.akademickieliceum.edu.pl/konkursy/

