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                                               Esejowo 2019 

 

 

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie 

zaprasza do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Esejowo 2019. 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

1.Organizatorem konkursu jest III Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Sowińskiego                                   

w Warszawie przy ul. Rogalińskiej 2, tel. 632 – 07 – 53, zwane dalej „Organizatorem”.  

2.Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech nauczycieli 

języka polskiego (przedstawicieli Organizatora).  

3. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa, kształcenie umiejętności tworzenia 

samodzielnego tekstu i  interpretacji utworów literackich, również funkcjonalnego ich 

wykorzystania. 

4. Konkurs będzie się składał z jednego etapu i odbędzie się 5 kwietnia 2019 roku. 

 

§2 

Warunki udziału w konkursie 

1. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Warszawy. 

2. Warunkiem udziału szkoły w konkursie jest odesłanie drogą mailową na podany  adres 

(skorupinska.ania@gmail.com) „Karty zgłoszenia na Międzyszkolny Konkurs Esejowo 

2019, organizowany przez III LO im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie” (zał. Nr 1)                  

do 3 kwietnia 2019 roku. Kartę, w związku z faktem, że musi ona być podpisana przez 

uczestnika i podstęplowana w szkole, należy zeskanować i przesłać na podanego w tym 

https://www.facebook.com/2lokosciuszkokalisz/?ref=nf&hc_ref=ARSpf_vvPD71KTr4a6sIXNwGpsE4ry5EnVbTzErDfrkCzhcCfk2PcNR_IgqsuuI44nY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3Zew6OHHy38fBSvXqxEW6TgQNtpnQJiAtzml5yhn0KyTAunmW3BaWIKkxaeGiZJig4dt_vMbrijXP4NhVmeZOTzil7rMm0yAKhhu08okx5mYNHAU4c_yNrLIiqc6g11wU04RGLhoDknfjweNksPD5-G6ro7T3Rhw4jIaUfneFeATGueNeUqIo_g1l-taeqJvrUuNPqsM1hibxHX5WEeqX-fI4rrzbzAptKZYuEyayfmwoe_-EzFUc6HaKlwIoUaol_YoFPVKoPif0374UsFxSf0tgFoSs4SL8hM638ndk1lFHO3I__yu4awizpn3EeP23bFl6cKXn9fXoALzxlg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/2lokosciuszkokalisz/?ref=nf&hc_ref=ARSpf_vvPD71KTr4a6sIXNwGpsE4ry5EnVbTzErDfrkCzhcCfk2PcNR_IgqsuuI44nY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3Zew6OHHy38fBSvXqxEW6TgQNtpnQJiAtzml5yhn0KyTAunmW3BaWIKkxaeGiZJig4dt_vMbrijXP4NhVmeZOTzil7rMm0yAKhhu08okx5mYNHAU4c_yNrLIiqc6g11wU04RGLhoDknfjweNksPD5-G6ro7T3Rhw4jIaUfneFeATGueNeUqIo_g1l-taeqJvrUuNPqsM1hibxHX5WEeqX-fI4rrzbzAptKZYuEyayfmwoe_-EzFUc6HaKlwIoUaol_YoFPVKoPif0374UsFxSf0tgFoSs4SL8hM638ndk1lFHO3I__yu4awizpn3EeP23bFl6cKXn9fXoALzxlg&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/2lokosciuszkokalisz/?ref=nf&hc_ref=ARSpf_vvPD71KTr4a6sIXNwGpsE4ry5EnVbTzErDfrkCzhcCfk2PcNR_IgqsuuI44nY&__xts__%5B0%5D=68.ARB3Zew6OHHy38fBSvXqxEW6TgQNtpnQJiAtzml5yhn0KyTAunmW3BaWIKkxaeGiZJig4dt_vMbrijXP4NhVmeZOTzil7rMm0yAKhhu08okx5mYNHAU4c_yNrLIiqc6g11wU04RGLhoDknfjweNksPD5-G6ro7T3Rhw4jIaUfneFeATGueNeUqIo_g1l-taeqJvrUuNPqsM1hibxHX5WEeqX-fI4rrzbzAptKZYuEyayfmwoe_-EzFUc6HaKlwIoUaol_YoFPVKoPif0374UsFxSf0tgFoSs4SL8hM638ndk1lFHO3I__yu4awizpn3EeP23bFl6cKXn9fXoALzxlg&__tn__=%3C-R
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punkcie maila (skorupinska.ania@gmail.com) lub dostarczyć wypełnioną do sekretariatu                     

w szkole organizatora. 

§3 

Organizacja konkursu 

1. Uczestnicy konkursu w dniu jego rozpoczęcia będą mieli za zadanie napisać 

esej na jeden z podanych tematów dotyczących literatury polskiej (literatura 

polska na tle literatury europejskiej/światowej). 

2. Napisana praca powinna mieć cechy gatunkowe eseju. 

3. Autorzy prac podczas realizacji wybranego tematu mogą posługiwać się 

dowolnie wybranymi przykładami z literatury polskiej i zagranicznej, bazować 

na osobistych doświadczeniach literackich,  celowo nie zostanie wcześniej 

dookreślona wymagana bibliografia. 

4. Miejsce przeprowadzenia konkursu: 

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. J. Sowińskiego, ul. Rogalińska 2,                      

01 – 206 Warszawa. 

Aula – sala nr 106. 

5. Termin konkursu: 5 kwietnia 2019 roku w godzinach od 9.00 do 12.00.  

6. Uczestnicy przybywają na miejsce co najmniej 20 min.  przed rozpoczęciem 

konkursu. 

7. Uczestnicy zajmują miejsca w Sali po wylosowaniu numeru. 

8. Organizatorzy zapewniają uczestnikom  materiały konieczne do pracy (papier, 

długopisy). 

9. Ocenie w pracy podlega sposób realizacji tematu, bogactwo merytoryczne 

pracy, język, styl i zapis). 

10. Po przeprowadzonym konkursie i sprawdzeniu prac komisja sporządza 

protokół. Do protokołu zostaną dołączone również prace uczestników. 

11. O wynikach i terminie wręczenia nagród  uczestnicy konkursu zostaną 

powiadomieni drogą mailową do 15 kwietnia 2019 roku. Organizatorzy 

zamieszczą je również na stronie internetowej szkoły tego samego dnia. 

 

mailto:skorupinska.ania@gmail.com
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§4 

Nagrody i wyróżnienia 

1. Nagrody indywidualne ufundowane będą przez Organizatora. 

2. Zostaną przygotowane podziękowania dla opiekunów merytorycznych 

zespołów szkolnych. 

3. Informacja o wynikach Konkursu  zostanie umieszczona na stronie 

internetowej III LO im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie i przesłana                    

na podane na kartach zgłoszeniowych adresy uczestników. 

§5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie 

jego danych osobowych przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962                        

z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem 

oraz w celach związanych z konkursem. 

Anna Skorupińska 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

I. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………... 

………………………………………………………………………………. 

 

II. NAZWA I ADRES SZKOŁY UCZESTNIKA: 

Nazwa……………………………………………………………………………….. 

Ulica………………………………………………………………………………… 

Kod……………………………………………………………………….Warszawa 

Tel……………………………………………………….Fax……………………… 

Adres e – mail szkoły……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………...... 

Tel. kontaktowy nauczyciela prowadzącego…………………………………………………. 

 

Adres e – mailowy uczestnika………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

                             ………………………………………………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS UCZESTNIKA 


