
  

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 

WYCHOWAWCÓW W LIBIĄŻU 
 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  

 

XXV POWIATOWYM KONKURSIE  
POEZJI RELIGIJNEJ 

im. Heleny Kmieć 
 

w dniu 20 marca 2018 r. 
 

 

R E G U L A M I N  

 

1. W konkursie recytatorskim biorą udział uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chrzanowskiego 

(Chrzanowa, Libiąża, Trzebini, Babic i Alwerni) w następujących 

kategoriach wiekowych: 

 I kategoria: klasy I – III  szkoły podstawowej 

 II kategoria: klasy IV – VI szkoły podstawowej 

 III kategoria: klasy VII szkoły podstawowej i II – III  gimnazjum  

 IV kategoria: klasy szkoły   ponadgimnazjalnej 

2. Każda szkoła może zgłosić do konkursu  dwóch uczestników z każdej 

kategorii wiekowej. 

3. Uczestnicy recytują  jeden utwór literacki (poezja lub proza poetycka) o 

tematyce religijnej.  

4. Czas recytacji utworów wynosi: 

 Dla kategorii I i II - maksymalnie 4 min. 

 Dla kategorii III i IV- maksymalnie 8 min. 

5. Przekroczenie limitu czasu może spowodować zmniejszenie ilości 

przyznanych punktów. Oceniane będzie: 

- dobór utworu, interpretacja, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny 

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 



  

6. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 12 marca 2018 r. 

7. Termin zgłaszania kandydatów do konkursu finałowego upływa z dniem  

14 marca 2018 r. 

8. Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) prosimy przesłać e-mailem na adres: 

sekretariat@libiaz.ksw.pl  

lub pocztą (3 egzemplarze) na adres: 

Zespół Szkół KSW,   

32–590 Libiąż, ul. Heleny Kmieć 2 

9. Warunkiem uczestnictwa ucznia w konkursie jest podpisanie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) oświadczenia sprawie przetwarzania danych osobowych 

oraz prezentowania zdjęć  dla celów konkursu zgodnie ze wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Za  przechowywanie podpisanego 

oświadczenia (do 31 sierpnia 2018 r.) odpowiedzialny jest nauczyciel (opiekun) 

lub dyrektor  szkoły zgłaszającej ucznia do konkursu. 

10. Przesłuchania uczestników odbędą się dla kategorii I, II, III i IV 20 marca 2018 r. 

(wtorek) od godziny 9:00 przed  komisją konkursową. Uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wyznaczonej godzinie 

przesłuchania. Laureaci (zwycięzcy i wyróżnieni  w poszczególnych kategoriach) 

zostaną zaproszeni na wręczenie nagród w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek)  

na godzinę 9:30. 

11.  Laureaci poszczególnych kategorii awansują do konkursu regionalnego i będą 

reprezentować powiat chrzanowski w XV Regionalnym Konkursie Poezji 

Religijnej im. Heleny Kmieć, który odbędzie się 6 kwietnia 2018 roku               

o godz. 10:00.  

 

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników. 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej im. Heleny Kmieć 

organizowanego  w roku szkolnym 2017/2018 przez Zespół Szkół  KSW w Libiążu 

 

Karta Zgłoszenia uczestnika 

XXV Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej  

im. Heleny Kmieć 

20.03.2018 r. 

organizowanego przez  

Zespół Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu 

 

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

(IMIĘ I NAZWISKO) 

 

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

(SZKOŁA, KLASA, TEL. KONTAKTOWY do opiekuna) 

 

UTWÓR.................................................................................................................................. 

(AUTOR, TYTUŁ) 

Nauczyciel przygotowujący.................................................................................................... 

KARTA OCENY(wypełnia komisja 20 III) 

Kryteria I utwór Uwagi 

Dobór utworów 

 

  

Interpretacja 

 

  

Wykonanie 

 

  

Ogólny wyraz 

artystyczny 

  

 

ZA KAŻDE KRYTERIUM MOŻNA OTRZYMAĆ od 0  do 5 PUNKTÓW 

 

ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW:....................................... 

Podpisy członków Komisji: 

 

 

(proszę o przysłanie 3 egzemplarzy dla 1 osoby) 



  

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Powiatowego Konkursu Poezji Religijnej im. Heleny Kmieć 

organizowanego  w roku szkolnym 2017/2018 przez Zespół Szkół  KSW w Libiążu 

 

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie: 

 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. z 2014 r. poz.1182)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  mojego 

 

dziecka  .......................................………………………................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Powiatowym Konkursie Poezji Religijnej im. Heleny 

Kmieć w roku szkolnym 2017/2018. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.  

 

                                                                      

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

                                                                                             podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych Szkoły KSW          

w Libiążu oraz szkolnego Facebooka  zdjęć,   imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego 

dziecka na liście zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu oraz na liście laureatów. 

             

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

                                                                                            podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 


