Szkolny konkurs na

APEL POLEGŁYCH
dla uczczenia 93. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub
poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy.
Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie
wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie
za innych. Może niektórzy z tych bohaterów mieszkali blisko nas, a obecnie pamięd o nich ulega zapomnieniu.
Nagrodzony Apel Poległych zostanie odczytany 10 listopada 2011r. podczas obchodów 93. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Uroczystośd odbędzie się w Zespole Szkół w Choroszczy i zostanie przygotowana przez
Samorząd Uczniowski Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy.

REGULAMIN KONKURSU
Temat: „Apel Poległych ku czci wszystkich bohaterów, którzy swoją postawą i heroizmem sprawili, że żyd dzisiaj
możemy w wolnej i demokratycznej Ojczyźnie”.
Kryteria oceny Apelu Poległych:
● W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie pisemnej lub elektronicznej krótką, nie dłuższą niż
trzy strony formatu A4, pracę pisemną - apel poległych – na podany temat.
● Ocenie będzie podlegad w systemie punktowym (w sumie można zdobyd 40 pkt.):
a) zgodnośd pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy powoduje odjęcie
1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.);
b) logika wywodu i spójnośd wypowiedzi (0-5 pkt.);
c) kompozycja (0-5 pkt.);
d) słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswazji (5 pkt.)
e) styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
f) poprawnośd językowo-gramatyczna (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
g) ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.; gdy 1-3 błędów – za każdy odejmuje się –
0,5 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.);
h) samodzielnośd i szczególne właściwości pracy – oryginalnośd, śmiałośd ujęcia, itp. (0-5 pkt.);
i) estetyka pracy (0-3 pkt.).
Nagrody: Pierwsze miejsce zostanie wyróżnione:
 odczytaniem Apelu na szkolnej uroczystości,
 cząstkową oceną celującą z historii,
 nagrodą rzeczową lub książkową.

Prace należy dostarczyd do dnia 28 października 2011r. do p. Macieja A. Kościeleckiego, który udzieli wszystkich
potrzebnych informacji lub przesład na adres apelpoleglych@wp.pl .

