
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

 zaprasza 

do udziału w III Powiatowym Konkursie

o Tadeuszu Kościuszce 

„Siebie samego doskonalić nie zapomnij”

PATRONAT HONOROWY: 
Małopolski Kurator Oświaty
Starosta Limanowski
Wójt Gminy Limanowa

Główny Organizator:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

Siekierczyna 31, 34- 600 Limanowa

Kontakt telefoniczny: 18-337-13-51

E-mail konkursu: konkurskosciuszko@interia.pl

Strona szkoły: www.spnr1siekierczyna.fc.pl
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REGULAMIN KONKURSU

I. TEMAT KONKURSU
„Tadeusz Kościuszko widziany oczyma poetów” – konkurs recytatorski.

II. CELE KONKURSU
1. Popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki, jego działalności oraz głoszonych przez niego idei, 

które są ponadczasowe i uniwersalne.
2. Upowszechnianie niekonwencjonalnych  form kontaktu z historią.
3. Rozbudzanie u uczniów ciekawości poznawczej.
4. Rozwijanie u uczniów umiejętności recytatorskich.
5. Rozwijanie u uczniów wrażliwości na słowo poetyckie.
6. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży

III. UCZESTNICY
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

limanowskiego. 
2. Uczestnicy będą oceniani w trzech kategoriach:
− I kategoria – uczniowie klas 1-3,
− II kategoria – uczniowie klas 4-6,
− III kategoria – uczniowie klas 7-8.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zadaniem uczestnika konkursu będzie prezentacja głosowa jednego wiersza lub fragmentu dłuż-

szego utworu poetyckiego o Tadeuszu Kościuszce.
2. Uczestnik konkursu może  zaprezentować dowolnie wybrany przez siebie utwór poetycki o

Tadeuszu Kościuszce lub może wybrać go z przygotowanego przez organizatora zbioru wierszy,
przesłanego do szkół i zamieszczonego na stronie internetowej organizatora konkursu (załącz-
nik nr 4).

3. Czas recytacji nie może przekraczać 5 minut.
4. Z każdej szkoły może wziąć udział w konkursie po jednym uczniu w danej kategorii wieko-

wej.
5. Zgodę na udział w Konkursie (załącznik nr 1), Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 2), Klauzulę RO-

DO (załącznik nr 3) oraz imię i nazwisko autora, tytuł i tekst recytowanego utworu należy prze-
słać do dnia 11 kwietnia 2023 r. pocztą na adres organizatora lub mailowo na adres: 
konkurskosciuszko@interia.pl , lub dostarczyć osobiście.

6. Konkurs będzie miał miejsce 25 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki  w  Siekierczynie.  Przesłuchania  rozpoczną  się  o  godzinie  10:00.  O  ewentualnej
zmianie terminu lub godziny przesłuchań organizator poinformuje uczestników telefonicznie. 

7. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu konkursu. 
8. Lista  laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej  organizatora do  28 kwietnia

2023 r. 
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V. KRYTERIA OCENY
1. Komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:

a) zgodność prezentowanego wiersza z tematyką konkursu,
b) pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
c) interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
Decyzje jury są ostateczne.

2. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: konkurskosciuszko@interia.pl
lub telefonicznie; 18-3371-351, 660-370-057.

VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji

o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w gazetce szkolnej KLEKS, w me-
diach lokalnych oraz na stronie internetowej Szkoły, Urzędu Gminy Limanowa i Starostwa Po-
wiatowego w Limanowej.

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu uczestników na konkurs.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
4. Sprawy nie objęte Regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa bez możliwości odwołania.
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