Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
tel. 29 752 43 42

REGULAMIN KONKURSU:
Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego

I. Organizatorzy:

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu
serdecznie zapraszają uczniów VIII klas szkół podstawowych z powiatu przasnyskiego
do wzięcia udziału w konkursie pt. „Żołnierze w służbie mieszkańcom powiatu przasnyskiego”

II. Cele konkursu
Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy
o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej.
Prace konkursowe przyczynią się do wypromowania historii powiatu przasnyskiego oraz
zachęcą młodzież do działań patriotycznych oraz dbania o pamięć żołnierzy. Ponadto konkurs
ma na celu:
 inspirowanie młodzieży z powiatu przasnyskiego do twórczej pracy na rzecz regionu;
 kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozwijanie patriotyzmu lokalnego wśród
młodzieży szkół ponadpodstawowych;
 pogłębianie i umacnianie wśród uczącej się młodzieży więzi z tzw. małą ojczyznąpoprzez duże zaangażowania i wkład włożony do poznania historii swojego miejsca
pochodzenia i do swoich korzeni;
 inspirowanie młodzieży do promocji swojego regionu;
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 rozwijanie u młodzieży zainteresowań historyczno-społecznych;


rozbudzenie i pielęgnowanie w uczniach zainteresowań kulturą i historią swojego regionu;

 motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności;
 rozwijanie umiejętności szukania nietypowych i pomysłowych rozwiązań oraz
wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji;
 kształtowanie u uczniów twórczej postawy, wytrwałości w wysiłku umysłowym,
dociekliwości w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi.
III. Kategorie prac konkursowych
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
- Praca pisemna o żołnierzach z terenu powiatu przasnyskiego walczących o niepodległość
Polski po II wojnie światowej (np. esej lub wspomnienia kombatanta) – praca powinna mieć
minimum 500 słów.
-Praca multimedialna o żołnierzach z terenu powiatu przasnyskiego walczących
o niepodległość Polski po II wojnie światowej (do wykorzystania dostępne zdjęcia, muzykę
i filmy ze stron internetowych (konieczność podania źródła.)
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IV. Warunki uczestnictwa
1.

Konkurs odbywa się na poziomie szkoły podstawowej -uczestnikami mogą być tylko
uczniowie VIII klas szkół podstawowych z powiatu przasnyskiego.

2.

Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.

3.

Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem
nauczyciela.
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4.

Uczeń zgłasza chęć udziału w konkursie nauczycielowi historii, języka polskiego, Wiedzy
o społeczeństwie lub dyrektorowi szkoły.

5.

Szkoły zgłaszają maksymalnie 5 uczniów za pomocą formularza zgłoszeniowego.

6.

W formularzu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko osoby zgłaszającejnauczyciel (mail i telefon kontaktowy) oraz nazwę szkoły ucznia.

7.

Merytorycznymi opiekunami uczestników konkursu mogą być nauczyciele języka
polskiego, historii i WOS-u.

8.

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący podejmuje
decyzję o przerwaniu konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę

9.

Prace uczniów proszę przesłać do 19 marca 2021 r. w formie elektronicznej na adres
organizatora: kontakt@ult.edu.pl lub w formie tradycyjnej na adres: Akademickie
Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06-300 Przasnysz

10. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w Akademickim Liceum
Ogólnokształcącym w Przasnyszu w terminie podanym przez organizatora.

VI. Sprawdzanie prac:
Prace nadesłane przez uczniów będą oceniane według następujących kryteriów:
1) poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o żołnierzach z powiatu
przasnyskiego walczących o niepodległość Polski po II wojnie światowej- umiejscowienie
postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2) w pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice
plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
3) zgodność pracy ze wskazaną objętością pracy;
4) związek treści z tematem oraz wartości merytoryczne wypowiedzi,
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5) poprawność kompozycyjna;
6) poprawność językowo-stylistyczna;
7) poprawność ortograficzno-interpunkcyjna;
8) autorefleksja i oryginalne ujęcie tematu
9) estetyka pracy;

VI. Postanowienia końcowe
1.

Dokumentacja Konkursu – nadesłane przez uczniów prace oraz protokoły komisji konkursowej są
przechowywane przez organizatorów do dn. 1 sierpnia roku szkolnego,

w którym odbywa się

konkurs.
2.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3.

Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowych organizatorów.

4.

Organizator przewiduje cenne nagrody rzeczowe lub pieniężne

5.

Regulamin Konkursu oraz Karty Zgłoszeń dostępne są na stronach internetowej organizatora:
https://przasnysz.akademickieliceum.edu.pl/category/aktualnosci/

6.

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.

7.

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: kontakt@ult.edu.pl

8.

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).

9.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na
stronie internetowej organizatorów oraz w prasie lokalnej.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmują organizatorzy Konkursu.
11. Przez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

