Regulamin konkursu literackiego
"Współczesne dzieci Ireny Sendlerowej"
pod honorowym patronatem
Instytutu Pamięci Narodowej
w Szczecinie

Cele konkursu:
✓
✓
✓
✓
✓

kształtowanie pozytywnych zachowań młodzieży
propagowanie wartości istotnych w życiu Ireny Sendlerowej
budzenie wrażliwości i empatii
poszukiwanie wzorców moralnych w naszej historii
upamiętnienie Roku Ireny Sendlerowej.

Organizator konkursu:
organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
ul. Sowińskiego 3, 70 - 236 Szczecin, tel. ( 91 ) 433 35 04, e-mail:
sekretariat@zs6.szczecin.pl.
Osobą odpowiedzialną za organizację i przebieg konkursu jest Anna Wiśniewska
( panimatura43@gmail.com ).
Miejsce i termin:
termin nadsyłania prac konkursowych : 30 marca 2018 roku na adres organizatora
lub osoby odpowiedzialnej za przebieg konkursu ( w formie papierowej lub mailowej).
Finał konkursu odbędzie się w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie
(o terminie zostaną poinformowani opiekunowie laureatów mailowo lub telefonicznie).
Uczestnicy:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół miasta Szczecin w kategoriach:
klasy szóste i siódme szkoły podstawowej
klasy drugie i trzecie gimnazjum
szkoły ponadgimnazjalne.
Kryteria oceny prac:
- zgodność z ideą konkursu

- oryginalność tematu pracy
- poprawność językowa
- wrażenia artystyczne.
Tematyka prac:
praca musi być związana z tematem konkursu, powinna ukazywać ludzi
współczesnych naśladujących postawy i wartości priorytetowe dla Ireny Sendlerowej.
Formy prac:
prace mogą mieć dowolną formę (np. opowiadanie, felieton, reportaż, wiersz, kartka
z pamiętnika ), jednak nie powinny przekraczać dwóch stron maszynopisu A4
( czcionka 12 ).
Warunki konkursu:
prace można nadsyłać w formie elektronicznej lub papierowej z dołączoną zgodą
pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego ucznia nieletniego na opublikowanie
fragmentu ( lub całej pracy ) oraz imienia i nazwiska autora na stronie internetowej
Zespołu Szkół nr 6 w Szczecinie ( załącznik nr 1 ).
Wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora nie
później niż 10 kwietnia 2018 roku ( https://zs6.szczecin.pl ).
Nagrody:
jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii , zwycięzcy otrzymają nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.

Organizator: Anna Wiśniewska ( nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 6
im. Mikołaja Reja w Szczecinie )

