M O N I T O R
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

Poz. 453
ZARZĄDZENIE NR ROP-0105-14/17
PROREKTORA DS. KSZTAŁCENIA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu pt. „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie
biografie”

Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu KUL zarządza się, co następuje:
§1
1. Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu konkursu pt. „Wzór osobowy godny
naśladowania - uczniowskie biografie”:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie „3. Konkurs jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych
uczących w klasach V-VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”.
2) ust. 14 otrzymuje brzmienie „14. Prace w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym
należy nadsyłać w terminie wskazanym przez Organizatora konkursu”.
2. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prorektor ds. kształcenia:
dr. hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Regulamin konkursu pt. „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie biografie” 1
1. Organizatorem konkursu jest Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki
KUL.
2. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
3. Konkurs jest adresowany do nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VIII,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4. Celem konkursu jest promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się
zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego młodzieńczego życia
budowaniem różnorodnego dobra.
5. Podstawą promowania sylwetek uczniów jest ich biografia napisana przez podmioty, do których
adresowany jest konkurs.
6. Najciekawsze biografie zostaną wydane w formie zwartej pod redakcją Krystyny Chałas pt.
„Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania”.
7. Zakwalifikowanie biografii do druku odbędzie się na podstawie oceny dokonanej przez
czteroosobową komisję powołaną przez kierownika Katedry.
8. Struktura opracowania będzie obejmować biografie uczniów zaangażowanych:
1) poznawczo - biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, z pasją rozwijających swoje
zainteresowania i uzdolnienia, pasjonatów nauki;
2) społecznie - z pasją podejmujących działania w organizacjach szkolnych, podejmujących
służbę na rzecz osób będących w potrzebie;
3) w twórcze budowanie wartości kultury - podejmującą działalność artystyczną (muzyczną,
teatralną, itp.), tworzących własne dzieła sztuki;
4) religijnie - podejmujących działania w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych
oraz na rzecz parafii;
5) zaangażowanych w uprawianie sportu - czynnie uprawiających sport i osiągających wysokie
wyniki.
9. Autorami prac mogą być dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas,
opiekunowie organizacji szkolnych.
10. Struktura pracy powinna zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy;
2) imię i nazwisko opisywanego ucznia;
3) stanowisko autora pracy, np. dyrektor szkoły, nauczyciel fizyki, wychowawca klasy;
4) nazwę i adres szkoły ( także e-mail);
5) tytuł własny biografii, np. „Jacek Kowalski -Pasjonat historii”;
1 Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Prorektora ds. kształcenia z dnia 9 października 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu konkursu pt. „Wzór osobowy godny naśladowania - uczniowskie biografie” (ROP-0105-14/17,
Monitor KUL poz. 9/2017)

6) tekst biografii.
11. Praca powinna zawierać nie mniej niż 8 i nie więcej niż 15 stron wydruku komputerowego
czcionką Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej).
12. Na ostatniej stronie biografii należy umieścić pieczątkę i podpis dyrektora szkoły
potwierdzającego opisane fakty oraz podpis ucznia lub opiekuna prawnego wyrażającego zgodę
na opis jego sylwetki i publikację biografii.
13. Praca powinna zawierać oświadczenie autora biografii. Treść oświadczenia brzmi następująco:
>>Wyrażam zgodę na druk mojej pracy w publikacji pt. „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory
osobowe godne naśladowania”, bez uzyskania honorarium. Również zgadzam się na
wprowadzenie skrótów i korekty redakcyjnej w moim opracowaniu oraz jego tytule.
Data...
Podpis autora
Podpis rodziców / prawnych opiekunów - w przypadku ucznia niepełnoletniego<<
14. Prace w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym należy nadsyłać w terminie wskazanym
przez Organizatora konkursu”.
15. Uczniowie oraz autorzy prac, które zostaną zakwalifikowane do druku otrzymują dyplomy oraz
nagrody rzeczowe na specjalnie zorganizowanej uroczystości.

Prorektor ds. kształcenia:
dr. hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

