REGULAMIN
VIII Ogólnopolskiego a XIV Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego
pn. „Poznaj nasz Kraj”
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem „Kałyna” zaprasza uczniów klasy VII szkoły
podstawowej oraz młodzież gimnazjalną

do udziału w VIII Ogólnopolskim a XIV

Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pn. „Poznaj nasz Kraj” objętym honorowym
patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
Cele konkursu:
Ø

zapoznanie polskich odbiorców z obrazem poezji ukraińskiej w związku
z wielokulturowością naszego regionu,

Ø

stwarzanie możliwości prezentacji utworów literackich poetów ukraińskich
w tłumaczeniu na język polski,

Ø

kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego,

Ø

artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej i gimnazjum,
którzy przygotowują do prezentacji 1 utwór poetycki autorstwa poetów ukraińskich
w tłumaczeniu na język polski.
Kryteria oceny:
Ø

sugestywność wypowiedzi (dobór tematu, jasność formułowania myśli),

Ø

płynność i poprawność wyrażania się,

Ø

poprawność języka.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom laureata oraz nagrody książkowe, natomiast
wszyscy uczestnicy konkursu dyplom uczestnika, zaś nauczyciele – opiekunowie podziękowania.
„Antologię poezji ukraińskiej”, tomiki poetyckie, zbiory wierszy i materiały repertuarowe
mogą uczestnikom udostępnić: Biblioteka Miejska w Bartoszycach, biblioteki szkolne (np.

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z UJN

w Bartoszycach, w Liceum

Ogólnokształcącym z UJN w Górowie Iławeckim ) oraz biblioteki w miejscu zamieszkania.
Istnieje

możliwość

przesłania

materiałów

repertuarowych

zainteresowanym

po

zadeklarowaniu uczestnictwa (np. telefonicznie).
Konkurs odbędzie się 25 maja (piątek) 2018 r. o godz. 1100 w Szkole Podstawowej
nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

Zgłoszenia uczestników konkursu (3 laureatów eliminacji szkolnych) oraz nazwiska
nauczycieli przygotowujących przyjmowane będą w terminie do 18 maja 2018 r.
Po uzgodnieniu z organizatorem konkursu można zgłosić więcej niż 3 laureatów (karta
zgłoszenia - załącznik nr 1)
Kartę zgłoszenia należy przesłać na podany niżej adres bądź na e-mail:
zespolszkolzujn8@wp.pl
Przed konkursem należy przedłożyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
osobowych na potrzeby organizacji i realizacji konkursu, podpisane przez rodzica lub
opiekuna prawnego (oświadczenie - załącznik nr 2).
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia również możliwa jest do pobrania na
stronie szkoły: www.lesiabart.pl
Współorganizatorzy przedsięwzięcia:
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Stowarzyszenie „Kałyna”.

Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach
ul. Leśna 1
11-200 Bartoszyce
(z dopiskiem) „Poznaj nasz Kraj”
Informacja pod nr tel.: 89 762 18 30
Koordynatorzy konkursu: Danuta Rohun, Lubomira Tchórz

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

………………..
(pieczęć szkoły)

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POD NAZWĄ „POZNAJ NASZ KRAJ”

Liczba uczestników………………
Nazwa i adres szkoły……..………………………………………………...................................
Lp. Imię i nazwisko
ucznia

kl.

Imię
i nazwisko
poety

Data ………………………..

Tytuł utworu
poetyckiego

Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego

Tel. kontaktowy
i e-mail
nauczyciela
przygotowującego

………………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2 do Regulaminu

(wypełnia rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko uczestnika konkursu

na potrzeby organizacji i realizacji VIII Ogólnopolskiego a XIV Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego pn. „Poznaj nasz Kraj” zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

…………………………………
Miejscowość, data

…............……………………………………….
czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

