
„Tadeusz Kościuszko – przyjaciel wolności i ten, który na pamięć zasłużył” 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY 

ORGANIZATOR KONKURSU: 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej. 

CELE KONKURSU: 

1. Popularyzacja postaci Tadeusza Kościuszki – naszego patrona.  
2. Rozwijanie zainteresowań historią Polski w oparciu o dokonania Kościuszki. 
3. Budowanie postawy patriotycznej wśród uczniów. 
4. Motywowanie do twórczych poszukiwań i pogłębianie wrażliwości artystycznej uczniów. 
5. Rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego. 

ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE: 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza 
Kościuszki w Łęcznej. 

2. Proponujemy konkurs w dwóch formach: 

a) Konkurs literacki na wiersz/ rymowankę o patronie szkoły dla uczniów klas IV-V. 
- Utwór powinien mieć tytuł. Każdy tekst należy podpisać podając: imię i nazwisko autora 
oraz klasę. 

- Może być napisany na komputerze lub odręcznie przejrzystym i estetycznym pismem. 
- Prace prosimy przesyłać na adres e-mail: jagodawozniak@sp2leczna.pl  do 17.03.2021. 
 

b) Konkurs plastyczny: 
Dla uczniów klas VI - VII: 
- Wykonanie PLAKATU „Tadeusz Kościuszko – przyjaciel wolności i ten, który na 
pamięć zasłużył” w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane. 

- Format pracy – według preferencji twórcy. 
- Liczba prac jednego autora: 1. 
- Fotografię pracy należy przekazać nauczycielowi plastyki za pośrednictwem platformy 
Classroom w wyznaczonym przez nauczyciela projekcie do 17.03.2021. 

 
Dla uczniów klas VIII:  
- Wykonanie projektu KARTKI POCZTOWEJ „Tadeusz Kościuszko – przyjaciel 
wolności i ten, który na pamięć zasłużył”  w dowolnym programie graficznym. 

- Przekazanie  do 17.03.2021 zdjęcia projektu na adres e-mail: ewamarzec@sp2leczna.pl  
   (zdjęcie należy opisać: imię i nazwisko autora oraz klasa). 
- Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

3. Kryteria oceny: 
- Zgodność z tematem   
- Estetyka wykonania   
- Bogactwo treści. 

4. Po upływie terminu składania prac, zostaną wyłonione komisje, które wybiorą najlepsze prace. 
Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 24 III 2021 na stronie internetowej naszej szkoły. 
Laureaci poszczególnych kategorii otrzymają nagrody rzeczowe. 

Zachęcamy do udziału 

Ewa Czerniak i Ewa Marzec 


