ZASADY PUBLIKACJI W „KONIŃSKIM KURIERZE OŚWIATOWYM”
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Autorami publikacji mogą być nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół, pracownicy
oświaty i wszyscy zainteresowani sprawami edukacji i wychowania.
Publikowane materiały służyć mają upowszechnianiu różnych inicjatyw edukacyjnych
i wymianie doświadczeń zawodowych pracowników oświaty, dotyczyć mogą np. atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć realizowanych w placówkach oświatowych, nowatorskich propozycji metodycznych, prowadzonych w szkołach innowacji pedagogicznych i wdrażanych projektów edukacyjnych, konkretnych rozwiązań dydaktycznych,
wychowawczych bądź organizacyjnych sprawdzonych w praktyce szkolnej.
Materiały przeznaczone do publikacji należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem kko@cdnkonin.pl, a wszelkie kwestie szczegółowe konsultować z sekretarzem
„KKO” Zbigniewem Budnym (tel. 63 245 75 20 wew. 222, pokój 212 w siedzibie CDN
w Koninie, ul. Sosnowa 14).
Każdy materiał powinien zawierać następujące informacje o autorze: imię i nazwisko,
miejsce pracy (pełniona funkcja), kwalifikacje zawodowe/nauczany przedmiot, dane do
kontaktu (numer telefonu, adres e-mailowy).
Tekst winien respektować następujące rygory edytorskie:
 zapis w edytorze tekstu Microsoft Word, styl podstawowy, czcionka Times New
Roman, rozmiar czcionki: 12 pkt, odstęp między wierszami: pojedynczy, marginesy:
2 cm,
 objętość artykułu: do 6 stron formatu A4,
 w przypadku zamieszczania zdjęć i innych obiektów graficznych – oprócz wizualizacji ich rozmieszczenia w strukturze artykułu (w pliku Worda zapisanym w formacie
docx) także ich zapis w formie odrębnych plików graficznych w formacie jpg (z opisem, co przedstawiają i kto jest ich autorem),
 w przypadku korzystania z poglądów innych autorów – bibliografia (i ewentualnie
przypisy).
Proponowany do publikacji tekst powinien być komunikatywny i poprawny pod względem językowym, a także merytorycznie atrakcyjny, wnoszący coś nowego do poruszanego zagadnienia.
Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu artykułu, skracania treści
oraz korekty materiału bez porozumienia z autorem (jednakże na życzenie autora tekst
może być przesłany do autoryzacji).
O zakwalifikowaniu artykułu do publikacji decyduje zespół redakcyjny „KKO”.
Przesłanie tekstu z danymi autora uznaje się za jednoznaczne z:
 oświadczeniem, że twórca jest autorem pracy, a jego prawa nie są ograniczone i nie
łamie on praw osób trzecich,
 oświadczeniem, że przekazujący materiał uzyskał zgodę osób znajdujących się na
zdjęciach na upowszechnianie ich wizerunku,
 oświadczeniem, że materiał nie został wcześniej opublikowany,
 wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację nadesłanego tekstu,
 wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb redakcji pisma,
zgodnie z art. 23 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr
133, poz. 883 z późn. zm.).
Z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich CDN w Koninie nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.

