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KOCIEWIE MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ 

 
1. Organizatorzy : 
Urząd Gminy w Warlubiu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego 
w Warlubiu, Pracownia Edukacji Regionalnej „Pod Wiatrakiem” przy  Publicznej Szkole 
Podstawowej w Warlubiu. 
 

2. Celem konkursu  jest popularyzacja najbliższej okolicy, w której mieszkacie i uczycie 
się. Ukazanie tego co jest malownicze i niepowtarzalne w naszej Małej Ojczyźnie. 
Przedstawienie piękna i niezwykłości świata naszych rzek, jezior, pól i łąk oraz lasów. 
Rozbudzanie oraz kształtowanie miłości i szacunku do Kociewia.  
 
3. Zasady uczestnictwa: 
Uczniowie mogą zaprezentować się w:  

a) wierszu i prozie 
b) piosence i prozie (do prezentacji piosenki należy przygotować własny podkład 

muzyczny – płyta, PenDrive, lub instrument). 
c) Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie tekstów gwarą kociewską. 
d) Łączny czas prezentacji  obu utworów, nie może przekraczać   5 minut. 
e) Uczestnik nie może prezentować utworów, które wygłaszał w poprzednich 

edycjach   konkursu. 
f) W konkursie biorą udział laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego, piosenki 

–  max. po 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.       
                                                                          

4. Ocena uczestników konkursu. 
 Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach: 

a) Recytacje -oddziały przedszkolne i klasy 0 

b) Recytacje -uczniowie klas I-III 

c)  Recytacje - uczniowie klas IV-VI 

d) Recytacje - uczniowie klas VII-VIII i uczniowie  gimnazjum 

e) Śpiew - klasy 0-III 

f) Śpiew - klasy IV-VI 

g) Śpiew - klas VII-VIII i gimnazjum 

   
  5.Komisja dokona oceny uwzględniając następujące kryteria: 

-dobór repertuaru, 

-interpretację utworu, 

-kulturę słowa, wyrazistość, 

-umiejętności wokalne, instrumentalne, 

-ogólny wyraz estetyczny i artystyczny prezentacji. 
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6. Termin konkursu 
a) Uczestników konkursu recytatorskiego i piosenki  należy zgłosić pisemnie lub 

pocztą elektroniczną, do dnia 11 marca 2019 roku. Zgłoszenie kierować na 
adres: Zespół Szkół -Publiczna Szkoła Podstawowa, 86-160 Warlubie,             
ul. Szkolna 20a,  z dopiskiem Żaneta Jaworska lub na e-maila:                    
zaneta-lipinki@go2.pl 

b) Przesłuchania konkursowe odbędą się  22 marca 2019 roku o godzinie 9.00       
w GOKPiR w Warlubiu  ul. Bąkowska.     

c)  Dla usprawnienia przebiegu konkursu, po zgłoszeniu, prosimy o kontakt  
telefoniczny z organizatorami  w celu ustalenia kolejności oraz  godziny  
przesłuchania uczestników zainteresowanej szkoły.                                   

   
7. Uroczyste podsumowanie XXIII edycji regionalnego konkursu nastąpi podczas Gali 
Kociewskiej, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11.00                  
w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Warlubiu.                                                                                                                                                                          
                                                                                                                    
                                                                                                                            Koordynator konkursu:                                                                                                                                 

Żaneta Jaworska 
Joanna Fordońska-Jędral 


