Poznań, dnia………………………………………………

Karta Oceny Kroniki
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
na etapie wojewódzkim XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP w 2018 r. sporządzona na podstawie
Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP (Załącznik do uchwały nr 113/16/2009 Prezydium Zarządu
Głównego ZOSP RP z dnia 23.10.2009 r.
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Oceniane zagadnienie

Ocena
Kroniki
w pkt.

I. STRONA TYTUŁOWA
(JEST/NIE MA) (0-10 PKT.)
…………………..
a) tytuł „Kronika” oraz nazwa
i adres OSP
b) data dzienna założenia kroniki i ew.
oznaczenie nr tomu

Uwagi do poszczególnych punktów
Karty Oceny Kroniki
I. Ogólna liczba pkt.

c) imię i nazwisko kronikarza/rzy
II. WSTĘP lub słowo wprowadzenia
do następnego tomu (JEST/NIE
MA) (0-5 PKT.)
III. ZAPISY w kronice
(0-20 PKT.)

II. Ogólna liczba pkt.
…………………..
…………………..

III. Ogólna liczba pkt.

a) Czy każdy zapis ma datę dzienną?
b) Czy jest zachowana chronologia
zapisów?
c) Czy każdy zapis odpowiada
na pytania: kiedy? co? kto? jak? ile?
d) Czy zapisy zachowują obiektywizm,
powstrzymują
się
od ocen,
interpretacji
faktów
i dociekania
związków przyczynowo-skutkowych?
e) Czy zapisy są zrozumiałe, przyjazne
dla czytelnika, napisane prostym
językiem?
f) Różnorodność tematyki zapisów
IV. MATERIAŁY GRAFICZNE
I WYCINKI PRASOWE
(0-20 PKT.)
…………………..
a) Czy wykorzystany materiał graficzny
(zdjęcia ,mapy, plany, szkice tabele i
wykresy) odpowiada opisowi zdarzeń?
b)
Czy
liczba
ilustracji
jest
w odpowiednich
proporcjach
do tekstu?
c)
Czy
wycinkom
prasowym
ilustrującym zapisy towarzyszy relacja
kronikarza?
d)
Różnorodność
materiałów
graficznych.

IV. Ogólna liczba pkt.
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e) Czy zdjęcia i wycinki prasowe
są opisane?
V. Estetyka (1-10 pkt)

…………………..

V. Ogólna liczba pkt.

a) dobre rozmieszczenie tekstu
i ilustracji
b) jakość graficzna tekstu (czytelność
pisma lub zachowane zasad składu
komputerowego, brak błędów i
literówek)
c) ogólne wrażenie estetyczne,
koncepcja kroniki i inne.

Razem liczba punktów oceny …………. pkt.*
Ustalona punktacja (od-do) w dniu oceny na poszczególne kategorie kronik:
"Kronika Wzorowa" od ………..…. do ……..… pkt. "Kronika Wyróżniająca" od …….…. do ………… pkt.,
"Kronika Poprawna" od …….……. do …..…… pkt. "Kronika nie spełn. wymogów" poniżej …..…… pkt.
Kronika uzyskała ocenę: "Kronika Wzorowa/ Wyróżniająca/ Poprawna" (zakreślić właściwe)**
z liczbą pkt. ……….……. "Kronika nie spełniająca wymogów" z liczbą pkt. ……..……….
Uwagi końcowe i zalecenia dla kronikarzy:

Czytelne podpisy oceniających :
1. Przewodniczący Komisji ……………………………………………………………………….
2………………………………..………………………………………… 3. ………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………….
* Punktacja (liczba pkt. od - do) dotycząca poszczególnych kategorii ustalana jest przez komisję oceniającą w dniu oceny
i zależna jest od liczby kronik oraz liczby oceniających.
** Kroniki , które uzyskają najwyższą liczbę pkt. kwalifikują się do etapu krajowego Ogólnopolskiego Konkursu Kronik
(w liczbie dostosowanej do limitu przysługującego danemu województwu).

