Dyrekcja
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W KIELCACH
oraz nauczyciele

zapraszają gimnazjalistów i uczniów
klas siódmych szkoły podstawowej
do udziału
w Międzyszkolnym Multimedialnym
Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności
Tadeusza Kościuszki,
który odbędzie się o godzinie 10.00
dnia 18 października 2017 r.
w Sali Lustrzanej w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 2

Patronat medialny:

CELE KONKURSU:
 propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat życia i działalności Tadeusza Kościuszki,

 propagowanie wartości wyznawanych przez
Patrona naszej szkoły, a zwłaszcza patriotyzmu, wolności, równości, tolerancji, uczciwości, umiłowania prawdy,

 możliwość podzielenia się swoimi zainteresowaniami historycznymi z rówieśnikami.

Informacji udzielają organizatorzy Konkursu:
Dariusz Świtalski, Mirosław Waldon, Monika Łodej

Udział uczniów w Konkursie
należy zgłosić telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną
w terminie do 5 października 2017 roku
w SP nr 15, ul. Leszczyńska 8, 25-321 Kielce

tel. 41 - 36 - 76 - 195
e-mail: m.lodej@zso6.kielce.eu

REGULAMIN KONKURSU
1.

W Konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły uczniów gimnazjum lub 7 klasy szkoły podstawowej – po jednym zespole z
każdej szkoły.
3.
Należy zgłosić uczniów do udziału w Konkursie telefonicznie
lub poprzez pocztę elektroniczną, podając ich imiona i nazwiska, szkołę, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.
4.
Uczeń lub nauczyciel-opiekun zobowiązany jest dostarczyć organizatorom zgodę rodziców uczestnika na udział w Konkursie (poprzez pocztę elektroniczną w postaci skanu lub osobiście
18 października przed rozpoczęciem Konkursu) – wzór zgody
znajduje się na następnej stronie, można go skserować.
5.
Uczestnicy Konkursu rozwiązują w 2-osobowych zespołach
test z wiedzy o życiu i działalności T. Kościuszki (zadania
otwarte i zamknięte). Czas rozwiązywania zadań: 60 minut.
6.
Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców (laureatów I, II, III
miejsca oraz 2 wyróżnienia), a wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie podczas podsumowania Konkursu, o którego terminie i miejscu zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie
lub listownie.
7.
Uczestnicy przygotowują się do Konkursu w oparciu o następującą literaturę i filmy:
Literatura:
 Zahorski A., Naczelnik w sukmanie, seria Dzieje Narodu i państwa
polskiego, KAW, Kraków 1990.
 Tadeusz Kościuszko. Republikanin. Naczelnik. Inżynier, „POLITYKA.
Pomocnik Historyczny” nr 2/2017.
 Kieleckim szlakiem Insurekcji kościuszkowskiej, (w:) Kielce i okolice,
INFOMAX, Kielce 1999.
Filmy:
 Jego imię Polska, reż. L. Smolińska, M. Sroka, Polska 2006.
 Kościuszko pod Racławicami, reż. J. Leftes, Polska 1938.
 Kościuszko. Człowiek, który wyprzedził swoje czasy, reż. A. Storożyński, USA 2014.

Wyrażam zgodę na udział w Międzyszkolnym Multimedialnym
Konkursie Wiedzy o Życiu i Działalności Tadeusza Kościuszki,
org. przez SP nr 15 w Kielcach w WDK 18.10.2017 r. oraz na
przetwarzanie na potrzeby Konkursu danych osobowych
mojego syna / córki …………………………………………………
……………………………………………………..….... .

…………………………………………………..
data i podpis rodziców

