„Nigdym nie ubolewał nad losem własnym,
ale nigdy ubolewać nie przestanę nad losem Ojczyzny mojej”
Tadeusz Kościuszko

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

Międzygminny konkurs wiedzy o życiu
i działalności Tadeusza Kościuszki
pod patronatem honorowym

BURMISTRZA SĘDZISZOWA
Regulamin
1. Organizatorzy:


Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie, ul. Kościuszki 7, 28-340
Sędziszów.



Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.

2. Partnerzy:
Urząd Miasta w Sędziszowie, Międzyszkolny Klub Historyczny w Sędziszowie
3. Uczestnicy konkursu:
Młodzież szkół podstawowych (klasy 5-7).
4.

Cele konkursu:

 upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
 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,

 doskonalenie umiejętności korzystania ze źródeł historycznych,
 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie i współzawodnictwa.
5. Zasady konkursu:
1. Każdą szkołę reprezentuje trzyosobowa drużyna.
2. Drużyny zmierzą się z 5 seriami pytań.
3. Przed podaniem odpowiedzi na pytania każda drużyna naradza się.
Odpowiedzi udziela jedna osoba z drużyny.
4. Pytania są zróżnicowane pod względem trudności. Można wybrać pytanie za 3,
6 lub 10 punktów. Ilość pytań w każdej grupie trudności jest ograniczona.
5. Przewiduje się pytania dodatkowe w przypadku miejsc ex aequo.
6. Pytania mogą dotyczyć też obrazów i utworów literackich związanych
z T. Kościuszką i powstaniem kościuszkowskim.
6. Nagrody i wyróżnienia:


Organizatorzy planują przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz nagród
pamiątkowych dla wszystkich uczestników.



Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a opiekunowie – podziękowanie.



Przewiduje się opublikowanie wyników konkursu na stronie spsedziszow@wp.pl

7. Terminarz:
Konkurs odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie o godz. 1200.
Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio
po zakończeniu konkursu.
Zgłoszenia szkół prosimy przesłać do 3 października 2017 r. na adres e-mail
spsedziszow@wp.pl lub telefonicznie: 041 3811015 - sekretariat, 662248228 – Anna Ciosek,
793744317 – Anna Trzcińska
8. Proponowana literatura:
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