
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Kultury Rosyjskiej  

„Русская душа” na Płockiej  

dla uczniów klas VII i VIII  

powiatowych szkół podstawowych  

pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  

oraz Starosty Płońskiego 
 

1. Organizator:  

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza  

09–100 Płońsk, ul. Płocka 56  

tel. (23) 662–21–45  

http://loplonsk.pl/  

 

2. Cele i założenia programowe Konkursu:  

▪ popularyzacja kultury krajów rosyjskojęzycznych  

▪ rozbudzenie zainteresowań językiem rosyjskim  

▪ zachęcanie do nauki języka rosyjskiego  

▪ rozwijanie zdolności artystycznych i muzycznych  

▪ wyłowienie talentów muzycznych  
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3. Adresaci Konkursu:  

▪ Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie z klas VII i 

VIII Szkół Podstawowych w drużynach dwuosobowych  

 

4. Zasady uczestnictwa:  

▪ warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) na adres 

organizatora (Anna Biernacka: anna.biernacka@365.loplonsk.pl) formularza zgłoszenia uczestników 

(stanowiącego Załącznik nr 2 do regulaminu) do 31 grudnia 2021  

▪ każda szkoła może zgłosić maksymalnie do pięciu dwuosobowych drużyn  

▪ Konkurs obędzie się 10 marca 2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza  

w Płońsku o godz. 9.00. Prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 8.30  

▪ każda dwuosobowa drużyna rozwiązuje wspólnie w języku polskim 45 minutowy test zamknięty 

kulturoznawczy dotyczący krajów rosyjskojęzycznych; zakres testu będzie obejmował kategorie: symbole 

narodowe, geografia, kultura, muzyka, literatura  

▪ po rozwiązaniu testu solista lub duet z każdej drużyny wykonuje w języku rosyjskim wybrany przez siebie 

utwór muzyczny  

▪ opiekun merytoryczny drużyny uczniów najpóźniej do 3 marca 2022 przesyła drogą mailową podkład 

muzyczny w formie pliku mp3 do organizatora konkursu (Rafał Szymański: 

rafal.szymanski@365.loplonsk.pl)  

Uwaga: Podkład muzyczny powinien być wersją instrumentalną utworu. Niedopuszczalne jest używanie 

podkładu muzycznego z głosem wykonawcy.  

 

5. Zasady oceniania:   

▪ osiągnięty wynik drużyn dwuosobowych jest sumą punktów z testu oraz oceną wykonania utworu 

muzycznego przez solistę lub duet z drużyny  

▪ Jury Konkursu w części muzycznej będzie oceniało: intonację, emisję głosu, interpretację, kulturę 

wykonania, poprawność wymowy oraz ogólny wyraz artystyczny.  

▪ ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły http://loplonsk.pl/ oraz profilu 

facebookowym szkoły 11 marca 2022  

▪ komisja konkursowa przyzna 3 główne nagrody – I, II oraz III miejsce  

▪ werdykt Jury jest ostateczny  

▪ wręczenie nagród nastąpi w dniu Kultury Rosyjskiej i Języka Rosyjskiego w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. H. Sienkiewicza w Płońsku  
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6. Postanowienia ogólne:  

▪ w razie decyzji władz państwowych dotyczących nauczania hybrydowego bądź zdalnego, konkurs będzie 

mieć formę online  

▪ koszty uczestnictwa w Konkursie pokrywają uczestnicy  

▪ terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje opiekunów merytorycznych mailowo  

▪ protokół z posiedzenia Jury będzie do wglądu dla osób zainteresowanych w siedzibie Organizatora 

▪ Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród  

▪ dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają:  

Anna Biernacka: anna.biernacka@365.loplonsk.pl  

Rafał Szymański: rafal.szymanski@365.loplonsk.pl  

 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na 

świadectwie ukończenia szkoły. 

Niniejszy konkurs odbywa się z zastosowaniem zaleceń MEiN, GIS oraz MZ  


