
W ramach obchodów Święta Niepodległości  

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek w Krakowie  

oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie ogłaszają 

 

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY 

Hasłem przewodnim II Międzyszkolnego Konkursu Krasomówczego są słowa Tukidydesa:   

Sekretem szczęścia jest wolność… A sekretem wolności jest odwaga.  

 
Cele konkursu 

 

➢ Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu kompetencji krasomówczych. 

➢ Pielęgnowanie pamięci o przeszłości oraz piękna mowy ojczystej w środowisku szkolnym 

              i pozaszkolnym. 

➢ Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych (poprawnego formułowania myśli 

oraz logicznej argumentacji przyjętego stanowiska). 

➢ Opanowanie przez uczniów technik modulacji głosem i mowy ciała adekwatnej do sytuacji 

komunikacyjnej. 

➢ Poszerzanie uczniowskich horyzontów myślowych poprzez merytoryczne opracowanie 

wywodu argumentacyjnego na podstawie dostępnych źródeł wiedzy historycznej, 

filozoficznej, kulturowej itp. 
 

Adresaci konkursu: 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas: 7 i 8 szkół podstawowych 

oraz klas 1-3 szkół ponadpodstawowych z Krakowa  i  powiatów:  krakowskiego, wielickiego, 

myślenickiego, wadowickiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego, proszowickiego. 

 

Konkurs składa się z dwóch części. 

 

I Kwalifikacje wstępne  online  31.10.2022 r.  

Uczestnik przygotowuje przemówienie związane z hasłem przewodnim konkursu, nagrywa  

je w formacie .mp4 i przesyła na maila konkursowego do 31.10.2022 r. Uczniowie zakwalifikowani 

przez Jury do kolejnego etapu II MKK zostaną indywidualnie poinformowani o kolejności wystąpień 

finałowych 04.11.2022 r. 
 
 

II Kwalifikacje finałowe z galą wręczenia nagród 10.11.2022 r. na terenie PLO Sióstr Prezentek  

w Krakowie ul. św. Jana 7 

Uczestnicy wygłaszają przygotowane przemówienia na żywo w obecności publiczności.   
 

W czasie oczekiwania na werdykt Jury, uczestników konkursu i ich opiekunów serdecznie 

zapraszamy na tematyczną debatę oksfordzką, przygotowaną przez licealistów pod opieką  

mgr Bożeny Romanowskiej. 
 

Zasady uczestnictwa 

1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. 

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i szkół 

ponadpodstawowych. 

3. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dwóch uczniów. Uczestnicy przygotowują przemówienie 

tematycznie związane z hasłem przewodnim konkursu: Sekretem szczęścia jest wolność… 

A sekretem wolności jest odwaga. 

4. Wystąpienie powinno trwać 3-5 minut. Przekroczenie wyznaczonego czasu wiąże się z obniżeniem 

punktacji. Przygotowane przemówienie należy nagrać w formacie .mp4 i przesłać lub udostępnić link 

z filmem za pośrednictwem maila konkursowego: MKK.prezentki@gmail.com w nieprzekraczalnym 

terminie do 31.10.2022 r. Materiały konkursowe przesłane po tym czasie nie będą uwzględnione 



w kwalifikacjach. 

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno przemówienie. 

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie czytelnie wypełnionego i podpisanego 

Załącznika nr 1 ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku  

(osobie niepełnoletniej podpisuje tę zgodę rodzic lub opiekun prawny). Skany tych dokumentów 

należy przesłać na maila konkursowego, a oryginały dostarczyć Organizatorom w dniu kwalifikacji 

finałowych. 

7. Spośród nadesłanych mailowo prezentacji krasomówczych Jury wyłoni sześciu najlepszych 

mówców w każdej kategorii (poza zakwalifikowanymi na tych samych zasadach uczniami Szkół 

Sióstr Prezentek). Będą oni reprezentować swoje szkoły podczas wystąpień finałowych kierowanych 

do zgromadzonej publiczności.  
 
 

Zasady oceniania 

Członków Jury powołuje Organizator II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

KRASOMÓWCZEGO. 

1. Każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 0 do 20 punktów. 

2. Suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków Jury podzielona przez 

ich liczbę da właściwą ocenę wystąpienia krasomówczego uczestnika. 

3. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. 

4. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają weryfikacji. 
 

Kryteria oceny wypowiedzi 

Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę: 

• zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu (0-2) 

• proporcjonalną konstrukcję przemówienia (wstęp-rozwinięcie-zakończenie) (0-2) 

• jasność i logiczność formułowanych myśli (0-2) 

•stosowność języka do tematu przemówienia i wieku występującego (odpowiednie słownictwo   

  perswazyjne) (0-2) 

• poprawność fonetyczną, gramatyczną i językową wypowiedzi (0-2) 

• walor artystyczny wypowiedzi (0-2) 

• wartość merytoryczną argumentów (0-2) 

• kontakt wzrokowy z odbiorcami (0-2) 

• autentyzm przekazu osiągnięty przez barwny, obrazowy język (0-2) 

• odpowiednią mowę ciała. (0-2) 
 
 

Nagrody 

Nagrody zostaną przyznane na podstawie protokołu sporządzonego przez Jury. 

• Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

• Uczniom wyróżnionym przez Jury i trzem najlepszym mówcom zostaną przyznane nagrody 

              rzeczowe ufundowane przez Siostrę Dyrektor Aleksandrę Dudę oraz zaproszenia na   

              multimedialne warsztaty dziennikarskie online. 

• Teksty nagrodzonych przemówień konkursowych zostaną opublikowane w wydaniu 

              specjalnym szkolnej gazetki Nasz Świat Presentimes. 

 

Uwagi końcowe 

Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania w nim zmian. Dodatkowych informacji 

o konkursie udziela pani mgr Joanna Kantor-Malik. 
 
 

Dane kontaktowe: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek w Krakowie 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie 

ul. św. Jana 7, 31-017 Kraków, tel. 12 422 50 42 

email: MKK.prezentki@gmail.com 

https://szkolyprezentekkrakow.pl/ 

mailto:MKK.prezentki@gmail.com
https://szkolyprezentekkrakow.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Karta zgłoszenia 
 
Imię i nazwisko ucznia /klasa/szkoła:............................................................................ 
........................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
Adres zamieszkania: ........................................................................................................ 
E-mail: .............................................................................................................................. 
Telefon: ............................................................................................................................. 
Nazwa kategorii (klasy 7-8 SP; klasy 1-3 LO/ Tech.): 
............................................................................................................................................ 
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna:........................................................................... 
E-mail: .............................................................................................................................. 
Telefon: ............................................................................................................................. 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/ OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, zostałem/am poinformowany(a), 
że: 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek 
i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie, ul. św. Jana 7, 31-017 Kraków, 
tel. (fax): (12) 422-50-42, email: plo@szkolyprezentekkrakow.pl 2. Dane osobowe zawarte 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu II MKK będą wykorzystywane w celach organizacyjnych 
II Międzyszkolnego Konkursu Krasomówczego. 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni 
pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 
Prezentek w Krakowie. 4. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 5. Podane dane osobowe 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 6. Dane zawarte w niniejszej Karcie zgłoszenia przekazałem/am 
dobrowolnie. Podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko dziecka oraz imiona 
i nazwiska rodziców, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) jest wymogiem koniecznym 
do udziału w konkursie. 
....................................................... ............................................................. 
Podpis uczestnika/ Podpis rodzica uczestnika 
 
Miejscowość, dnia ................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA I OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/ OPIEKUNA UCZESTNIKA 
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, zostałem/am poinformowany(a), 
że: 1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek 
i Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie, ul. św. Jana 7, 31-017 Kraków, 
tel. (fax): (12) 422-50-42, email: plo@szkolyprezentekkrakow.pl 2. Dane osobowe zawarte 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu II MKK będą wykorzystywane w celach organizacyjnych 
II Międzyszkolnego Konkursu Krasomówczego. 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni 
pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr 
Prezentek w Krakowie. 4. Mam prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 5. Podane dane osobowe 
nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą 
wykorzystywane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 6. Dane zawarte w Załączniku nr 1 do Regulaminu II MKK 
przekazałem/am dobrowolnie. Podanie podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko, adres 
poczty elektronicznej, numer telefonu) jest wymogiem koniecznym przy zgłoszeniu do konkursu. 
 
........................................................... 
Podpis nauczyciela/opiekuna ucznia 
 
Miejscowość, dnia ................................................................................... 


