PATRONAT HONOROWY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie
we współpracy
ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
ogłasza

VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny
pod patronatem
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego
Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Przemysława Omieczyńskiego, Prezesa Zarządu Fundacji Niepodległości w Lublinie

Regulamin
Uczestnicy:
• konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Cele konkursu:
• upowszechnianie wiedzy o dokonaniach księdza Stanisława Konarskiego, doniosłej
postaci w dziejach narodu polskiego,
• rozpropagowanie wartości głoszonych przez wybitnego Polaka i odniesienie ich
do czasów współczesnych,
• doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Konkurs literacki
Warunkiem udziału w konkursie jest zredagowanie przez ucznia pracy pisemnej na jeden z trzech
podanych niżej tematów:
1.
Kto myśli daleko w przyszłość – wychowuje dzieci i młodzież. Ks. Stanisław Konarski
odważył się mądrze wychowywać młodzież szlachecką, „kształtował człowieka uczciwego
i dobrego obywatela”. Czy współczesnym uczniom takie wychowanie jest nadal potrzebne?
2.
Jakie idee i efekty dzieł ks. Stanisława Konarskiego przyczyniły się do tego, że jednak
„Polska nie zginęła”, pomimo 123 lat zaborów?
3.
Idee wychowawcze ks. Stanisława Konarskiego są wciąż aktualne, ponieważ umiejętnie
łączą tradycję z postępem i nowoczesnością. Spróbuj ocenić ich wartość w szkole XXI wieku.

Kryteria oceny prac literackich:
− trafne opracowanie wybranego tematu,
− wskazanie związku idei oraz reform księdza Stanisława Konarskiego ze współczesnymi
problemami dotyczącymi oświaty i doskonalenia wewnętrznego człowieka,
− znajomość dokonań wybitnego pijara,
− poprawność językowa, interpunkcyjna, ortograficzna wypowiedzi.

Konkurs na prezentację multimedialną
Prezentacja multimedialna w programie PowerPoint. Ocenie podlega merytoryczna
zawartość prezentacji, estetyka, czytelność slajdów, dostosowanie animacji i dźwięku do
charakteru prezentacji; oryginalność i pomysłowość w ujęciu tematu.
Zagadnienia ujęte w prezentacji - dokonania ks. Stanisława Konarskiego:
- w dziedzinie piśmiennictwa, literatury,
- w dziedzinie walki o czystość języka,
- w dziedzinie wychowania,
- w dziedzinie nauczania.
Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:
− samodzielność przygotowania prezentacji multimedialnej,
− 25-30 slajdów,
− estetyka i przejrzystość całości,
− czytelne wyeksponowanie informacji,
− animacja i dźwięk zgodny z charakterem prezentacji,
− odtwarzanie automatyczne,
− merytoryczna zawartość pracy, oryginalność i pomysłowość ujęcia tematu,
− podanie bibliografii wykorzystanych źródeł; w tym adresów stron internetowych.
Warunki uczestnictwa
Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie. Do pracy każdego
z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (załącznik nr 1), Zgoda
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych
(załącznik nr 2), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4) - według
zamieszczonych wzorów.
Szkoła może przesłać dowolną ilość prac. Prace literackie winny być dostarczone
w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail konarski@sp1.lublin.eu
Prezentacje multimedialne winny być przesłane wyłącznie na płycie CD. Prace literackie
powinny być napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar
czcionki: 12, odstępy między wierszami - interlinia – 1,5), objętość tekstów: od 2 do 4 stron A4.
Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Należy je
dostarczyć do dnia 1 marca 2019r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
ul. Kunickiego 116 20-436 Lublin
z dopiskiem KONKURS „KS. STANISŁAW KONARSKI”
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Podsumowanie konkursu odbędzie się kwietniu 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. O szczegółach uroczystości Laureaci
i przygotowujący ich Nauczyciele zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Adres e-mail do
organizatorów konkursu konarski@sp1.lublin.eu
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We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do Organizatorów Konkursu.
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie także umieszczona na stronach internetowych
organizatorów. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów
konkursu. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
• Administratorami danych osobowych uczestników konkursu są: Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
• Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo
z konkursem, tj. w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem konkursu
i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy laureatów na stronach organizatorów
oraz w celu sprawozdawczości.
• Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania
usunięcia. Administratorzy informują, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
dla uzyskania nagród i ich doręczenia.
• Dane uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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).

Załącznik nr 1:

( pieczęć szkoły)

KARTA ZGŁOSZENIA
VI Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim
„Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny”
KONKURS LITERACKI / KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
(właściwe podkreślić)
PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
•

Imię i nazwisko ucznia ................................................................................... kl .….…

•

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego powstała praca: ……………..
...………………...………………………………………………………..……….…...
nauczany przedmiot: ...…………………………………………………….……….…

•

Nazwa i adres i szkoły: ……….…………………………………………….……..…..
………………...…..……...………………………………………………….….…..…..
…………………………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………….…… telefon ………………………………….
województwo: ………………………………………………….……………………..
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Załącznik nr 2:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na przetwarzanie i publikację danych osobowych
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego
dziecka – …...…………………………………………………………………………………… *
w związku z jego udziałem w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz
Stanisław Konarski – nasz współczesny organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Szkołę Podstawową nr 1
im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie - umieszczonych w zgłoszeniu, związanych
z organizacją, przeprowadzeniem konkursu i doręczeniem nagrody, w celu zamieszczenia listy
laureatów na stronach organizatorów oraz w celu sprawozdawczości. Jednocześnie oświadczam,
że jestem świadoma/my dobrowolności podania danych oraz, że zostałam/em poinformowana/y
o prawie dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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).
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.
Załącznik nr 3:
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy
Wyrażam zgodę na udział ..........................................................................................*
w VI Ogólnopolskim Konkursie o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz
współczesny organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie oraz Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
Oświadczam, że nadesłana praca została przygotowana przez ucznia wymienionego w karcie
zgłoszenia, w żadnej części nie narusza praw autorskich osób trzecich i była nienagradzana
niepublikowana wcześniej w innych konkursach. Przekazuję nieodpłatnie organizatorom
Konkursu prawa autorskie i majątkowe do nadesłanej pracy oraz wyrażam zgodę na
rozpowszechnianie przesłanej pracy.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Zgoda osoby pełnoletniej.
Załącznik nr 4:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem VI Ogólnopolskiego Konkursu
o ks. Stanisławie Konarskim Ksiądz Stanisław Konarski – nasz współczesny organizowanym
przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz
Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz akceptuję jego warunki.
W przypadku ucznia pełnoletniego wpisać: Oświadczenie osoby pełnoletniej.
* imię i nazwisko autora pracy
……………………………………………
( podpis rodzica/opiekuna dziecka/ucznia pełnoletniego)
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