
 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” 

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klasy III gimnazjum organizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku i Muzeum Historyczne w Ełku 

 

Organizacja konkursu 

 

 

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: recytatorski, muzyczny i plastyczny. 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjum. 

Każda szkoła może zgłosić 1-2 uczniów w poszczególnych kategoriach. 

2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do 16 listopada 2018 roku karty zgłoszenia na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. M. Konopnickiej 

ul. św. M.M. Kolbego 11 

19-300 Ełk 

e-mail: baranowska535@gmail.com 

3. Konkurs odbędzie się 22 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Muzeum Historycznego w Ełku 

przy ul. Wąski Tor 

4. Jury przyzna w poszczególnych kategoriach nagrody i wyróżnienia. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

Cele konkursu: 

 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych.  

 Doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem oraz warsztatowych  

umiejętności recytatorskich.  

mailto:baranowska535@gmail.com


 Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.  

 Promowanie młodych talentów.  

 Artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.  

 Prezentacja poezji patriotycznej lub fragmentów prozy nawiązującej do ważnych wydarzeń 

historycznych. 

 

1. Uczniowie przygotowują i prezentują jeden wiersz patriotyczny lub fragment prozy 

nawiązującej do ważnego wydarzenia historycznego. 

2. Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 3 minut. 

3. Jury oceniając prezentacje uczestników będzie uwzględniać: 

 interpretację i dobór repertuaru, 

 kulturę słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

 

 

  

 

 

 

 

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

  

UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM 

  

„Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” 

  

  

  

Szkoła 

…………………………………………………………………………………… 

 



…………………………………………………………………………………… 

  

adres i telefon szkoły 

  

  

  

zgłasza do udziału w konkursie ucznia/uczennicę klasy ............................ 
  

..................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko ucznia 

  

          
  

         Tytuł utworu  .............................................................................................. 

  

.................................................................................................................... 

  

  

  

Nauczyciel przygotowujący ucznia 

  

.................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

  

UDZIAŁU W KONKURSIE MUZYCZNYM 

  

„Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” 

  

  

  

Szkoła 

…………………………………………………………………………………… 

 



…………………………………………………………………………………… 

  

adres i telefon szkoły 

  

  

  

zgłasza do udziału w konkursie ucznia/uczennicę klasy ............................ 
  

..................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko ucznia 

  

          
  

         Tytuł utworu  .............................................................................................. 

  

.................................................................................................................... 

  

  

  

Nauczyciel przygotowujący ucznia 

  

.................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KARTA ZGŁOSZENIA 

  

UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM 

  

„Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” 

  

  

  

Szkoła 

…………………………………………………………………………………… 

 



…………………………………………………………………………………… 

  

adres i telefon szkoły 

  

  

  

zgłasza do udziału w konkursie ucznia/uczennicę klasy ............................ 
  

..................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko ucznia 

  

          
  

         Tytuł utworu  .............................................................................................. 

  

.................................................................................................................... 

  

  

  

Nauczyciel przygotowujący ucznia 

  

.................................................................................................................... 

  

imię i nazwisko 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,, Maluj tak, jak widzisz, jak czujesz! Słuchaj swe serce.” 

(A. Krepsztul)  
 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. M. KONOPNICKIEJ  



W EŁKU I MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„HISTORIA POLSKI PĘDZLEM MALOWANA” 

 

CELE KONKURSU: 

* przedstawienie oczyma dzieci  historii  naszej ojczyzny 
* przybliżenie uczestnikom konkursu historii Polski 
* prezentacja własnych dokonań twórczych 
* poszukiwanie nowych środków wyrazu 
 *rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych 
 *popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych 
 
ADRESACI KONKURSU: 
 
• Uczniowie klas IV– VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjum 
 
TECHNIKA I WYMIAR PRAC: 
* Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, 
rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 . 
*Uczestnik w ramach w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną. 
* Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 
* Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne. 
 
TERMIN: 
• Termin oddania prac upływa 16.11.2018 r. (prace prosimy przesyłać lub dostarczać do Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, ul. św. M. M. Kolbego 11, 19 -300 Ełk). 
 
 
 
 
 
OCENA PRAC: 
 
• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. 

 Prace będą oceniane w kategorii klas IV-VI oraz klas VII-VIII i gimnazjum (jedna kategoria) 
 

 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 
 
*Autorzy oraz opiekunowie otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
* Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22.11.2018 r. o godz. 12.00 podczas 
Międzyszkolnego Konkursu „Historia Polski słowem, pieśnią i pędzlem opowiedziana” w Muzeum 



Historycznym w Ełku. 
* Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów.        
 
 
OPIS PRAC: 

 

• Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym  

 

Imię i nazwisko ........................................ kl. ............ 

Adres placówki ........................................ 

Tytuł pracy........................................ 

Nazwisko opiekuna ....................................... 

Telefon opiekuna……………………… 

   

Postanowienia końcowe : 

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę. 

• Praca powinna być wykonana samodzielnie. 

• Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.  

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na 

gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników 

podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.  

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników 

Konkursu. 

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji 

organizatorów. 

 

Zapraszamy do udziału! 

                             

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  IM. M. KONOPNICKIEJ W EŁKU 

                         I MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU 

 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
„HISTORIA POLSKI PIEŚNIĄ OPOWIEDZIANA”  

 
REGULAMIN 

 



CELE KONKURS 
 wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich 

umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,  
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy 

aktywności artystycznej, 
 kształtowanie twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym szkoły  

i środowiska lokalnego, 

 przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 
patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju 

 podniesienie świadomości narodowej 
        a) wartości moralne 

        b) wartości duchowe 

        c) poczucie wartości jednostki 

 pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny 
podniesienie poziomu świętowania wydarzeń Ojczyźnianych w środowisku, 

ORGANIZACJA KONKURSU 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum. 
 Konkurs odbędzie się  22.11.2018 roku o godzinie 12.00  w Muzeum Historycznym w Ełku 

przy ul. Wąski Tor.   
 W dniu 16.11. 2018 r. mija ostateczny termin zgłoszenia jego uczestników. 
 Uczestnicy  przygotowują i wykonują JEDNĄ PIOSENKĘ  

o charakterze patriotycznym. Piosenka powinna być dostosowana do wieku uczestnika. 

 Zmagania konkursowe odbędą się w kategorii: klasy IV-VI oraz kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum 
(jedna kategoria). 

 Prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim oraz z podkładem muzycznym lub  
a’ cappella.  

 Jako podkład muzyczny można wykorzystać tylko wersję instrumentalną prezentowanego 
utworu.  

 Występy oceni specjalnie powołana komisja, która zwracać będzie uwagę, przede wszystkim, 
na umiejętności wokalne uczestników konkursu oraz na dobór repertuaru, wrażenie 
artystyczne.  

 
  

 

    Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku 

   19 – 301 Ełk   

ul. św. M.M. Kolbego 11                                     

      tel.  877326071 

     

       



 

„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na 

przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo 

do miłości szczególnej.”                                                   

Jan Paweł II 

 

 

 

Świętując setną rocznicę odzyskania przez naszą 

Ojczyznę niepodległości mamy zaszczyt zaprosić do 

wzięcia udziału w konkursie „Historia Polski słowem, 

pieśnią i pędzlem opowiedziana”. 

Szczegóły znajdują się w załączonych regulaminach. 

  

 

 


