REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
NAGRODA OBYWATELSKA
IM. KOMENDANTA TEODORA KLIMUKA

ORGANIZATORZY:
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA
W OLSZTYNIE
RODZINA KATYŃSKA – PANI BEATA CHROSTOWSKA-SZAKALIS

80 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
OLSZTYN 2020

Cele konkursu:
1. Uczczenie Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
2. Promowanie działań obywatelskich wśród społeczności szkolnej i lokalnej
3. Kształtowanie świadomości, postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz pamięci
o wydarzeniach i bohaterach z tamtych lat
4. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
Regulamin konkursu
1. Konkurs Szkolny „Nagroda Obywatelska im. komendanta Teodora Klimuka” trwa od 1.09
do 31.03
2. Uczestnicy – wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków
spod Znaku Rodła w Olsztynie
3. Uczniowie biorący udział w konkursie wykonują działania obywatelskie zgodne z
regulaminem i przewidzianą punktacją. Każde podjęte działanie promowane jest 1 punktem.
Punktację prowadzi każdy wychowawca klasy, który zgłasza do kapituły jednego kandydata z
danej klasy z najwyższą liczbą uzyskanych punktów
4. Ocenianie:
 Działania obywatelskie zgłoszonych kandydatów oceniane będą przez powołaną przez
organizatora Kapitułę

Konkursową w składzie: Dyrektor Szkoły - Małgorzata Pańczyk,

Rodzina Katyńska – Beata Chrostowska-Szakalis, Samorząd Szkolny, Wychowawcy klas
 kryteria:
Wykaz punktowanych działań obywatelskich na podstawie Statutu Szkoły oraz Programu
Wychowawczego i Edukacyjnego:

- wpływać na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego oraz zrzeszać się
w organizacjach działających w Szkole i poza nią,
- przestrzegać prawa obowiązującego w Szkole i poza nią,
- aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i życiu Szkoły,
- dbać o dobre imię Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku
Rodła,
- godnie reprezentować Szkołę podczas zawodów, olimpiad, konkursów oraz w kontaktach
środowiskowych,
- poznać historię i tradycje Szkoły, a także upowszechniać ją
- pogłębiać wiedzę o patronach Szkoły i kultywować pamięć o nich
- przyjąć Prawdy Polaków spod Znaku Rodła za podstawę własnego etosu moralnego i
potwierdzać je na co dzień postawą godnego człowieka,
- szanować poglądy i przekonania innych ludzi
- podejmować działania wolontarystyczne na terenie szkoły i poza nią.
5. W metryczce dołączonej do zgłoszenia należy umieścić imię i nazwisko kandydata, imię i
nazwisko wychowawcy, imię i nazwisko rodzica/opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich).
6. Termin zgłaszania kandydatów do Kapituły do dnia 31 marca
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej, informacja o zwycięzcy

zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.zseh.pl/
8. Nagrodą w konkursie jest nagroda niespodzianka od fundatora –wnuczki komendanta
Teodora Klimuka pani Beaty Chrostowskiej-Szakalis
9. Postanowienia końcowe:
1) Wobec laureata/tki, który/a w chwili rozstrzygnięcia konkursu nie ukończył/a 18 roku
życia, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych dotycząca
przetwarzania danych osobowych (załącznik 1)
2) Pełnoletni laureat konkursu wyraża zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
(załącznik 2)

3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie w ramach
potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
ich brak uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie
4) We wszystkich kwestiach spornych decyduje Kapituła Konkursu

5) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy obowiązującego prawa
6) Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo opublikowania imienia, nazwiska
i informacji o laureacie Konkursu oraz umieszczenia tych informacji w materiałach
promocyjnych Organizatorów oraz w celach promocyjnych Konkursu
7) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie

Organizator konkursu
Katarzyna Podchul

