
Konkurs literacki 

"Śladami mojej rodziny - jestem uczniem Ekonomika tak jak moi bliscy" 

 

Konkurs literacki „Śladami mojej rodziny - jestem uczniem Ekonomika tak jak moi bliscy” jest 

adresowany do uczniów wszystkich klas liceum i technikum. Jego celem jest utrwalenie 

przeżyć absolwentów naszej szkoły, których wspomnienia opiszą obecni uczniowie. Warto  

ocalić od zapomnienia ich relacje, życiorysy, szkolne przygody, przyjaźnie z ławki, które są 

świadectwem przeszłości szkoły.  

Drogi uczniu, 

Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, porozmawiaj ze swoimi bliskimi, którzy ukończyli 

Szkołę Ekonomiczną, spisz wspomnienia w dowolnej dla ciebie formie, dołącz zdjęcia i 

prześlij na adres ekonomik100konkurs@gmail.com 

 

Dlaczego Ty wybrałeś naszą szkołę? Opisz jej codzienność ze swojej perspektywy. Czy 

dostrzegasz różnicę? Dołącz swoją relację.  

Twoja praca może mieć dowolną formę – opis, wywiad, opowiadanie, reportaż, kartka z 

pamiętnika, esej, itp. Baw się formą literacką i wspomnieniami.  

I pamiętaj, ze Ty też tworzysz historię tej szkoły. 

 
Prace można przesyłać do końca kwietnia 2023r.  

Należy zastosować czcionkę 12 - Calibri. Nie powinna przekraczać 10 stron A4.                                                              

Rozstrzygnięcie konkursu, podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest na 

czerwiec 2023r.  

Wszyscy biorący udział otrzymają ocenę z języka polskiego, a 3 pierwsze miejsca zostaną 

nagrodzone. 

Część prac zostanie wykorzystana w publikacji z okazji 100-lecia szkoły. 

 

Osoby odpowiedzialne: 
Teresa Krzywonos, Agata Muszyńska 
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Regulamin konkursu literackiego  

„Śladami mojej rodziny - jestem uczniem 

Ekonomika tak jak moi bliscy” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. 

M. Dąbrowskiej  w Jarosławiu. 

2. Celem konkursu jest  utrwalenie przeżyć absolwentów  szkoły, których wspomnienia 

opiszą obecni uczniowie. Warto  ocalić od zapomnienia ich relacje, życiorysy, szkolne 

przygody, przyjaźnie z ławki, które są świadectwem przeszłości szkoły.  

3. Założenia konkursu: 

 Jest on adresowany do uczniów wszystkich klas liceum i technikum. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy literackiej w 

dowolnej formie (np. opis, wywiad, opowiadanie, reportaż, kartka z 

pamiętnika i inne), nieprzekraczającej 10 stron formatu A4 (czcionka 12 – 

Calibri). 

 Praca może zawierać fotografie i inne materiały będące uzupełnieniem 
prezentowanych treści. 

 W sekretariacie szkoły należy złożyć kartę zgłoszenia i podpisaną zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. 

 Uczestnik konkursu zobowiązuje się uzyskać zgodę osoby przedstawionej w 

pracy na publikację jej historii/wizerunku.  

 Zwycięzców, spośród autorów nadesłanych prac literackich, wyłoni jury.  

4. Terminy: 

 Termin nadsyłania  prac upływa 30.04.2023 r. 

 Prace należy nadsyłać na adres: ekonomik100konkurs@gmail.com  

 Uroczyste podsumowania konkursu i wręczenia nagród jest planowane na 

czerwiec 2023r. 
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