„Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi”
Tadeusz Kościuszko

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Sędziszowie
ogłasza

Ogólnopolski Konkurs o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki

Tadeusz Kościuszko – jak dziś postrzegam patrona mojej
szkoły
pod patronatem honorowym

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Oraz
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO

Regulamin
1. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki w ZSO
ul. Kościuszki 7
28-340 Sędziszów
2. Partnerzy:
Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie, Urząd Miasta w Sędziszowie,
Międzyszkolny Klub Historyczny w Sędziszowie
3. Uczestnicy konkursu:
Młodzież szkół podstawowych pod patronatem Tadeusza Kościuszki (klasy „0”-7)

4.

Cele konkursu:

Cele konkursu:
 upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
 propagowanie godnych naśladowania patriotycznych i moralnych wzorców,
 propagowanie wśród młodzieży współczesnych postaw patriotycznych na przykładzie
Tadeusza Kościuszki, takich jak np.: umiłowanie ojczyzny, poświęcenie dla niej,
jedność – siłą narodu,
 podnoszenie poziomu wiedzy historycznej,
 popularyzacja tematyki historycznej wśród uczniów
i korzystania ze źródeł historycznych,
 rozwijanie i promowanie zdolności artystycznych uczniów,
 zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

5. Jury:
Werdykt konkursowy ogłosi jury, złożone z artystów plastyków, historyków, polonistów.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
6. Kategorie konkursowe:
Klasy „0” -7
 plastyczna: praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (graficzną,
rysunkową, malarską). Może też mieć dowolną formę (plakatu, rysunku, szablonu
malarskiego graffiti lub muralu).
Klasy 4 -7
 multimedialna: prezentacja w PowerPoint, maksymalnie 20 slajdów (klasy 4-5);
prezentacja multimedialna lub film 5-minutowy (klasy 6-7),
 literacka: w formie opowiadania, listu, wywiadu (klasy 4-7), praca może być
uzupełniona skanami fotografii, dokumentów.
7. Zasady konkursu:
UWAGA! Szkołę w konkursie plastycznym może reprezentować maksymalnie
6 uczniów (klasy 0-3 – 3 osoby, klasy 4-7 – 3 osoby), natomiast w konkursie
multimedialnym i literackim szkołę może reprezentować maksymalnie po 3 uczniów, co
oznacza konieczność przeprowadzenia wewnętrznych eliminacji. Nadesłanie większej ilości
prac powoduje dyskwalifikację uczestników.

Konkurs multimedialny i literacki
Uczestnik konkursu powinien w pracy multimedialnej lub literackiej rozwinąć jedno
z podanych zagadnień:


wyjaśnić, dlaczego Kościuszkę nazywamy bohaterem dwóch narodów,



przedstawić, w jaki sposób postrzegali Tadeusza Kościuszkę jemu współcześni,



przedstawić, w jaki sposób we współczesnym świecie upamiętniony jest Tadeusz
Kościuszko,



uzasadnić, że Tadeusz Kościuszko to wzór patrioty.

Kryteria oceny prac multimedialnych


zgodność pracy z tematem,



przedstawienie przyczynowo – skutkowego toku zdarzeń,



poprawność językowa,



trafny dobór informacji,



oryginalność,



bibliografia.

Kryteria oceny prac literackich:


zgodność pracy z tematem,



trafny dobór informacji,



poprawność językowa i stylistyczna,



poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Szczególnie cenne będą prace opracowane w sposób nowatorski, ciekawy plastycznie
i multimedialnie. Prace, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach, nie będą
oceniane przez komisję.


Każda praca zgłoszona na konkurs powinna zawierać następujące dane:
Autor: imię i nazwisko, wiek
Szkoła, klasa
Adres mailowy autora
Opiekun: imię i nazwisko
Pełna nazwa i adres szkoły
Telefon i fax

Informacje powinny być umieszczone na odwrocie pracy plastycznej (nie na osobnej kartce).
Do pracy literackiej może być Dane należy napisać czytelnie drukowanymi literami.


Regulamin konkursu dopuszcza jedynie prace indywidualne, które mogą być
napisane/wykonane pod merytoryczną opieką nauczyciela.



Przy opracowywaniu powyższych materiałów można korzystać z różnych źródeł (np.
materiałów prasowych, publikacji książkowych), jednak praca nie może przybierać
formy plagiatu. Autor pracy korzystając z powyższych publikacji, zobowiązany jest
podać bibliografię z numerami stron.



Bliższych informacji o konkursie udziela Bożena Barchanowska tel. 504068876



Wszelkie zmiany dotyczące niniejszego regulaminu będą publikowane na stronie
internetowej organizatorów w formie stosownych załączników.

8. Nagrody i wyróżnienia:


organizatorzy planują przyznanie nagród I, II oraz III stopnia,



w uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia,



przewiduje się opublikowanie najlepszych prac na stronie sp1sedziszow.pl



organizatorzy planują zorganizowanie pokonkursowej wystawy nadesłanych prac
w siedzibie SCK w Sędziszowie.

9. Terminarz:
Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2017 r. Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do
6 października 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki w ZSO
ul. Kościuszki 7
28-340 Sędziszów
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs „Tadeusz Kościuszko – nasz patron” .
Prace multimedialne można przesłać na adres email: konkurs_sp1@wp.pl
Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi 19 października r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie. Informacja dla laureatów konkursu
i ich opiekunów zostanie przesłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
Organizatorzy zastrzegają, że przesłane prace konkursowe przechodzą na własność
organizatora.

