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REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – BOHATER DWÓCH NARODÓW”. 

 

Organizator: 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie; 

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

 

Partnerzy: 

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie, 

UMSC w Lublinie. 

 

 

§ 1. 

Postanowienia ogólne. 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie; Szkoła 

Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie. 

2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego warunków 

zawartych w niniejszym regulaminie. 
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3. Konkurs ma charakter wojewódzki i jest skierowany do uczniów szkół 

podstawowych z terenu województwa lubelskiego, mieszczących się  

w dwóch kategoriach wiekowych określonych w § 3. 

4. Oceną prac konkursowych i wytypowaniem zwycięzców zajmie się 

powołane do tego Jury. Decyzje Jury są ostateczne. 

5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. 

6. Ogłoszenie listy laureatów z dwóch kategorii konkursowych odbędzie się 

10 października 2017 r. w siedzibie organizatora konkursu.  

7. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu będą  

przekazywane przez strony internetowe: www.zs12lublin.eu oraz 

www.kuratorium.lublin.eu 

 

§ 2. 

Cele konkursu. 

1. Popularyzacja i przybliżenie wśród uczniów sylwetki wielkiego Polaka –

Tadeusza Kościuszki. 

2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów w dziedzinie historii, 

literatury, architektury, plastyki. 

3. Doskonalenie umiejętności artystycznych, plastycznych, wrażliwości na 

sztukę. 

4. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów oraz 

umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy i współzawodnictwa.  

 

§ 3. 

Kategorie konkursowe. 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach. 

2. Pierwsza kategoria konkursu – indywidualna praca plastyczna 

przeznaczona jest dla  uczniów klas I-VII szkół podstawowych z terenu 

województwa lubelskiego. 

3. Druga kategoria konkursu – drużynowy turniej wiedzy przeznaczony jest 

dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu województwa 

lubelskiego. 

4. Zasady uczestnictwa, zakres tematyczny oraz kryteria oceny 

poszczególnych kategorii określa § 4. 
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§ 4. 

Zasady udziału w konkursie. Kryteria oceny. 

1. Konkurs plastyczny polega na wykonaniu makiety przedstawiającej 

Dworek Kościuszki znajdujący się w Ogrodzie Botanicznym UMCS  

w Lublinie.  

Technika wykonania pracy i format są dowolne. Do pracy powinna być 

przytwierdzona metryczka zawierająca imię i nazwisko autora pracy oraz 

opiekuna szkolnego a także nazwę Placówki, którą uczeń reprezentuje  

i klasę, do której uczęszcza. 

Jury w tej kategorii wyłoni zwycięzców w dwóch grupach wiekowych: 

uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VII.  

Ocenie będą podlegały: ogólny wyraz artystyczny zachęcający odbiorcę do 

odwiedzenia prezentowanej budowli, wierność odwzorowania (spójność 

przekazu plastycznego ze źródłem), celowość zastosowanych środków 

wyrazu, estetyka pracy. 

Rozstrzygnięcie tej formy konkursowej i przyznanie nagród odbędzie się 

w ZS nr 12 w Lublinie; Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki 

w Lublinie (przy ul. Sławinkowskiej 50) 10 października 2017 r. 

Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy prac plastycznych w ciągu  

14 dni mogą odebrać je z siedziby Organizatora. 

2. Drużynowy turniej wiedzy o życiu i działalności Tadeusza Kościuszki. 

Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę, składającą się z 3 uczniów 

wyłonionych w eliminacjach szkolnych, zorganizowanych przez placówkę 

macierzystą we własnym zakresie. Drużyny z poszczególnych szkół 

podstawowych biorą udział w konkursie drużynowym, który odbędzie się 

10 października 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza 

Kościuszki w Lublinie. Jury konkursowe będzie oceniało poprawność 

odpowiedzi po każdej konkurencji. Na zadania turniejowe będą składały 

się: serie pytań (zamkniętych i otwartych), pytania do różnego rodzaju 

tekstów źródłowych obejmujących swym zakresem następujące obszary: 

 Związki Tadeusza Kościuszki z Lubelszczyzną, 

 Powstanie Kościuszkowskie jako jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach 

Polski, 

 Udział Tadeusza Kościuszki w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

 Dzieciństwo i młodość Tadeusza Kościuszki, 
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 Lokalne miejsca pamięci poświęcone Tadeuszowi Kościuszce na terenie 

województwa lubelskiego. 

Literatura zalecana do drużynowego turnieju wiedzy: 

 Encyklopedia Szkolna WSIP. Historia, Warszawa 2004. 

 Multimedialna encyklopedia PWN 2.0. Historia, PWN 2008. 

 Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, Warszawa 1998. 

 Szyndler B., Tadeusz Kosciuszko 1746-1817, Warszawa 1991. 

 Samsonowicz H., Historia Polski do roku 1795, warszawa 1990. 

 Historia Polski. Atlas ilustrowany, Demart, Warszawa 2014. 

 

 

§ 5. 

Harmonogram. 

1. Prace plastyczne (makiety) oraz formularz zgłoszeniowy uczestnika 

(stanowiący zał.nr1 do niniejszego regulaminu) należy dostarczyć do ZS nr 

12 w Lublinie, SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w terminie  

od 10 września 2017 r. do 30 września 2017 r.  

2. Zgłoszenia drużyny do turnieju wiedzy można dokonać  

od 10 września 2017 r. do 30 września 2017 r. wypełniając formularz 

zgłoszeniowy (stanowiący zał. nr 2 niniejszego regulaminu) i przesyłając 

go pocztą (na adres ZS nr12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20-810 

Lublin), faxem (81 4664601) lub na maila organizatora: 

poczta@zs12.lublin.eu  

3. Ogłoszenie wyników i prezentacja prac plastycznych uczestników 

odbędzie się 10 października 2017 r. o godz.10.00 w siedzibie 

Organizatora w ZS nr 12 w Lublinie; Szkole Podstawowej nr 14 im. 

Tadeusza Kościuszki w Lublinie (przy ul. Sławinkowskiej 50). 

4. Drużynowy turniej wiedzy i wyłonienie jego laureatów nastąpi  

10 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Organizatora w ZS nr 

12 w Lublinie; Szkole Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki  

w Lublinie (przy ul. Sławinkowskiej 50). 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@zs12.lublin.eu
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§ 6. 

Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje 

Organizator. 

2. Wszelkie informacje o konkursie, komunikaty Jury będą publikowane na 

stronie  www.zs12lublin.eu w zakładce konkursy. 

3. W sprawach związanych z konkursem można kontaktować się  

z Koordynatorem Organizatora p. Katarzyną Mazur tel. 814664610 

wew.704 lub mailowo katarzyna.mazur@zs12lublin.eu. oraz p. Elżbietą 

Dubiel elżbieta.dubiel@zs12lublin.eu i p. Dariuszem Szczepińskim 

dariusz.szczepinski@zs12lublin.eu. 

  

http://www.zs12lublin.eu/
mailto:katarzyna.mazur@zs12lublin.eu
mailto:elżbieta.dubiel@zs12lublin.eu
mailto:dariusz.szczepinski@zs12lublin.eu
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – BOHATER DWÓCH NARODÓW” 

 

Pierwsza kategoria konkursu – praca plastyczna (makieta). 

 

 

 

Lp. DANE OSOBOWE DANE UCZESTNIKA  

1 
Imię i nazwisko autora pracy 

konkursowej, klasa 

 

2 Nazwa i dane adresowe szkoły 

 

3 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego do konkursu,  

telefon kontaktowy, email 

 

 

 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – BOHATER DWÓCH NARODÓW” i akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Zgłoszona praca nie była publikowana ani nagradzana w innych konkursach. 

3. Jestem autorem pracy i posiadam do niej prawa autorskie 

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie majątkowych praw autorskich w zakresie prezentowania pracy przez 

organizatorów konkursu (wystawa, promocji i reklamy konkursu). 

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 

 

 

…………………………………………………......................................... 

miejscowość, data i czytelny podpis autora pracy 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna autora pracy 
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Załącznik nr 2 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – BOHATER DWÓCH NARODÓW” 

 

Druga kategoria konkursu – drużynowy turniej wiedzy. 

 

 

 

Lp. DANE OSOBOWE DANE UCZESTNIKA  

1 Imię i nazwisko członka drużyny,klasa 

 

 

 

2 Nazwa i dane adresowe szkoły 

 

3 

Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego do konkursu,  

telefon kontaktowy, email 

 

 
Niniejszym oświadczam, że: 

1. Zapoznałem/am się z REGULAMINEM WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„TADEUSZ KOŚCIUSZKO – BOHATER DWÓCH NARODÓW” i akceptuję wszystkie jego warunki. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z Ustawa z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 

 
 

 

 

…………………………………………………......................................... 

miejscowość, data i czytelne podpisy członków drużyny 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna członka drużyny 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna członka drużyny 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

miejscowość, data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna członka drużyny 

 


