W ramach zadań konkursowych VI edycji
Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół,
pod nazwą SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

REGULAMIN
VIII REGIONALNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”

CELE KONKURSU:
 Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 Zainteresowanie uczniów poezją, w tym poezją patriotyczną.
 Upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi.
 Popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
 Rozwijanie zainteresowań twórczością współczesnych polskich poetów.
 Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.
 Promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.
 Kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
 Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 Nawiązanie współpracy między placówkami.
ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
OPIEKA MERYTORYCZNA: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
TERMIN KONKURSU: 12 kwietnia 2018, godzina 900
MIEJSCE KONKURSU: Warckie Centrum Kultury
ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w terminie do 06.04.2018 r. na adres:
Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
ul. Świętojańska 5, 98-290 Warta lub e-mail: sekretariat@zspwarta.pl
Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie.
Zgłoszenie musi zawierać:
 imię i nazwisko ucznia;
 tytuły i autorów wierszy zaplanowanych do recytacji;
 imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
 nazwę, adres i telefon placówki; pieczątkę i podpis dyrektora.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu tel. (0-43) 82-94-198 od osób
odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu: mgr Beaty Łuczak, mgr Julii Rządkowskiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej. Uczestników mogą
zgłaszać szkoły i inne placówki oświatowe (np. domy kultury) z powiatów: sieradzkiego,
zduńskowolskiego, łaskiego, poddębickiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego.
2. Każdą placówkę (szkołę, dom kultury, itp.) może reprezentować maksymalnie dwóch
uczestników.
3. Uczestnicy przygotowują do prezentacji dwa wiersze - jeden o tematyce związanej z
motywem przewodnim konkursu czyli patriotyczny. Patriotyzm należy tu pojmować
bardzo szeroko – od małej do dużej Ojczyzny; drugi wiersz polskiego poety tworzącego
po roku 1970.
4. Organizatorzy proszą, by w doborze repertuaru pominąć utwory popularne, powszechnie
uznane za kanon literatury dziecięcej. Doceniany będzie wybór zarówno autorów, jak i
wierszy mniej znanych, ale interesujących, wartych upowszechnienia, dających rozmaite
możliwości recytatorskie.
5. Uczestnicy oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – V oraz klasy VI – VII.
6. W przypadku osób nagrodzonych w latach ubiegłych niedopuszczalne jest prezentowanie tych
samych utworów.
7. Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.
8. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
PRZEBIEG KONKURSU:
 Część I – Wszyscy uczestnicy recytują jeden wiersz - o tematyce związanej z motywem
przewodnim konkursu czyli wiersz patriotyczny. Po prezentacji jury wyłoni uczestników,
którzy wezmą udział w II części konkursu (ścisły finał).
Przerwa: poczęstunek.
 Część II – ścisły finał – Prezentacja drugiego utworu – wiersz polskiego poety tworzącego
po roku 1970.
 Obrady jury – wyłonienie laureatów konkursu.
 Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów.

JURY:
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. W skład komisji wchodzą :
Grażyna Wydrowska – poznańska aktorka, reżyserka, animatorka działań teatralnych,
założycielka Akademii Twórczej Ekspresji,
Ilona Lewandowska – polonistka, konsultant WODN w Sieradzu,
Wiktor Baranowski – dyrektor Warckiego Centrum Kultury.
KRYTERIA OCENY :
Prezentacje uczestników oceniane będą przez jury, które w swojej ocenie będzie uwzględniać:
 dobór repertuaru,
 znajomość tekstu,
 interpretację utworu (tempo, intonacja),
 ogólny wyraz artystyczny,
 kulturę słowa.

Organizatorzy:
Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
przy współpracy WODN w Sieradzu oraz Warckie Centrum Kultury

KARTA ZGŁOSZENIA
VIII Regionalny Konkurs Recytatorski
„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”
Imię i nazwisko recytatorów:

1. ................................................................................... klasa ……….….
autorzy i tytuły utworów:
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………………

2. ................................................................................... klasa ……….….
autorzy i tytuły utworów:
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna:
……………………………………………………………………………

pieczątka placówki zgłaszającej

\

