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Wojewódzki Konkurs dla Szkół 

„Ojczyzno … Matko Moja Miła! 

~ Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”     

 

W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki.  

Kuratorium Oświaty w Kielcach postanowiło upamiętnić postać wybitnego kompozytora 

i zachęcić uczniów województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału 

w konkursie dotyczącym życia i twórczości Stanisława Moniuszki.  

Konkurs, w zależności od wieku uczniów, będzie realizowany w formie plastycznej 

oraz testu wiedzy o kompozytorze i jego dorobku artystycznym. 

 

REGULAMIN – WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY  

„Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki”. 

 

Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

 

Tematyka: 

Życie i twórczość Stanisława Moniuszki – ojca polskiej opery narodowej. 

 

Cele konkursu: 

- zaznajomienie uczniów klas I – IV szkoły podstawowej z osobą Stanisława Moniuszki; 

- poszerzenie wiedzy i zakresu wiadomości na temat osoby i twórczości Stanisława 

Moniuszki; 

- zapoznanie z utworami kompozytora i ich rolą w krzewieniu patriotyzmu  

i podtrzymywaniu polskości w czasach zaborów; 

- zachęcianie do pracy z użyciem różnych form plastycznych i graficznych; 

- rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów; 



~ 2 ~ 
 

Informacje ogólne: 

Konkurs plastyczny „Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki” 

jest częścią Wojewódzkiego Konkursu dla Szkół „Ojczyzno … Matko Moja Miła” ~ 

Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”. Jest on skierowany dla uczniów szkół 

podstawowych z klas I – IV.   

Uczniowie dowolną techniką plastyczną wykonują plakat związany z osobą 

i twórczością Stanisława Moniuszki. Praca plastyczna opiera się na wrażeniu jakie 

wywarło na uczniach i uczennicach zapoznanie się z jednym z trzech utworów 

Stanisława Moniuszki: „Dziad i Baba”, „Prząśniczka”, „Trzech budrysów”.  

Najciekawsza praca posłuży jako plakat promujący konkurs, przewidziano wyróżnienia 

dla 5 prac konkursowych i nagrody. Wyróżnione oraz pozostałe nadesłane prace mogą 

posłużyć do promocji wydarzenia, o czym zostaną poinformowani autorzy prac i szkoły 

w późniejszym terminie. 

Organizacja konkursu i warunki uczestnictwa: 

- Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych 

z terenu województwa świętokrzyskiego. Każda szkoła może zgłosić (maksymalnie)  

3 prace konkursowe. Prace konkursowe ze szkół są przesyłane drogą mailową na adres 

piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl do dnia 21 marca 2019 r.  Skan pracy konkursowej 

powinien być wysokiej jakości, prace przysłane w niskiej rozdzielczości 

będą odrzucane. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony skan karty z załącznika 

nr 1. Zwycięskie prace należy także dostarczyć do Kuratorium Oświaty w Kielcach 

(al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w zabezpieczonych kopertach z dopiskiem 

„Stanisław Moniuszko – konkurs plastyczny” wraz z uzupełnioną kartą z załącznika 1.  

- Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną – format A3 

lub A4. Zaleca się stworzenie prac w czasie zajęć lekcyjnych lub dodatkowych, 

ze zwróceniem uwagi na samodzielność pracy uczniów oraz oryginalność koncepcji. 

Prace, które będą kopiami innych lub bezpośrednimi inspiracjami zostaną 

zdyskfalifikowane przez komisję konkursową. 



~ 3 ~ 
 

- Wybór zwycięskiej pracy konkursowej oraz prac wyróżnionych należy do jury 

powołanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Zwycięska praca zostanie 

ogłoszona w dniu 25 marca 2019r. i będzie oficjalnym plakatem promującym konkurs. 

- Prace konkursowe nie będą zwracane uczestnikom konkursu lub szkołom.  

- Od decyzji komisji konkursowej nie przysługują odwołania. 

- Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

 

Postanowienia końcowe 

- Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu 

przez uczestników, ich rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli oraz wyrażeniem 

zgody na publikację nadesłanych materiałów. 

- Wątpliwości występujące w czasie realizacji konkursu, a nieuregulowane w niniejszym 

regulaminie, rozstrzyga jury Komisji Konkursowej. Rozstrzygnięcie Komisji 

Konkursowej jest ostateczne. 

- Dokumentacja konkursu jest przechowywana i archiwizowana, zgodnie z przepisami, 

przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

- Pytania dotyczące Konkursu można kierować do wizytatora Piotra Zimocha, 

telefon: 41 342-15-36; e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl. 
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Załącznik 1: 

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY 

„Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki” 
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

1.NAZWA PLACÓWKI ZGŁASZAJĄCEJ  

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.IMIĘ I NAZWISKO, KLASA AUTORA PRACY KONKURSOWEJ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.TYTUŁ PRACY 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/INSTRUKTORA 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.TELEFON KONTAKTOWY DO SZKOŁY 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

- Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 6  ust. 1 lit. a), c), 

e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne i że mam prawo dostępu i 

poprawiania treści danych. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                              

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

      MIEJSCE I DATA,                                                                PODPIS DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI 
 


