Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Poezji Patriotycznej „Nasza
Niepodległa…” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
I.

ORGANIZATOR.
Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu poezji Patriotycznej jest Szkoła
Podstawowa w Zawdzie.

II.

CELE KONKURSU.
1. Uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.
3. Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji wątku
patriotycznego.
4. Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i
kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
5. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.
6. Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
7. Promowanie młodych talentów.

III.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII szkół podstawowych w Łasinie,
Wydrznie, Szonowie i Zawdzie.
2. Kategorie uczestniczących:
a) I kategoria – przedszkolny „ zerówki” – 3 dzieci,
b) II kategoria klasy I – II – 3 uczniów,
c) III kategoria klasy III-IV- 3 uczniów,
d) IV kategoria klasy V-VI – 3 uczniów,
e) V kategoria klasy VII- VIII- 3 uczniów.

IV.

PRZEBIEG KONKURSU.
1. Konkurs przebiega w II etapach:
a) I etap- eliminacje szkolne

Każda szkoła w wyniku eliminacji wyłania po 3 uczestników z każdej kategorii.

2. Zgłoszenia uczniów etapu szkolnego należy przekazać do Szkoły Podstawowej w
Zawdzie do dnia 22 listopada 2018r.
a) II etap – etap gminny, odbędzie się dnia 29 listopada 2018r. w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie,
b) Szkoła Podstawowa w Zawdzie zapewnia dowóz uczestników konkursu ze
szkoły macierzystej do MGOK w Łasinie,
c) organizacja dowozów rozesłana zostanie do szkół w terminie do 23
listopada 2018r. drogą e-mail,
d) organizator zaprasza rodziców dzieci i uczniów uczestniczących w
konkursie na finał konkursu poezji patriotycznej w dniu 29 XI 2018 roku
do MGOK w Łasinie.
V.

WARUNKI UCZESTNICTWA.



VI.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza o
tematyce patriotycznej dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

KRYTERIA OCENY.





Opanowanie tekstu ( 0-5pkt)
Dykcja (0-5pkt)
Dobór i rozumienie tekstu (0-5pkt)
Ekspresja wypowiedzi – zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość
interpretacji ( 0-5pkt)
Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 20 pkt. od jurora.

VII.

NAGRODY.
Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, zaś pozostali uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział w konkursie i pamiątkowe plakietki dla
każdego uczestnika.

