REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
pt. „ANIELSKIE STROFY”
Konkurs Wojewódzki– 7 edycja

„…Kołyszemy pochylamy,
całujemy, oddalamy aniołowie.
Nastrajamy, poprawiamy,
otwieramy trudne bramy aniołowie. ..”
/K.I. Gałczyński/

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego jest biblioteka i świetlica przy
Szkole Podstawowej Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku .
2. Konkurs jest adresowany do uczniów:
a. I-III nauczania zintegrowanego
b. IV -VI klas szkoły podstawowej
c. II-III klas gimnazjalnych.
3. Cele konkursu :






Rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.
Uwrażliwienie na piękno literatury polskiej
Popularyzację poezji i prozy wśród młodzieży
Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich
Rozwijanie uzdolnień teatralnych młodzieży

4. Terminy konkursu:
Termin konkursu etapu szkolnego- każda szkoła ustala dowolnie.
Ogłoszenie wyników oraz Gala podsumowująca konkursy odbędzie się w Szkole
Podstawowej Nr 24 w Białymstoku 17 I 2017 r. o godzinie 9.00

5. Uczestników konkursu ocenia Jury powołane przez organizatora konkursu na drodze
tajnego głosowania.
Nagradzane są 3 pierwsze miejsca
Jury przyznaje tytuł „ Anioła Recytacji” uczniom, którzy zajmą 3 pierwsze miejsca.
6. Kryteria oceny recytacji:
- Ocenie podlegają walory językowe, wizualne.
- Właściwy dobór repertuaru zgodny z tematem konkursu.
-Oryginalność wyboru i interpretacji tekstu
-Bezbłędne opanowanie pamięciowe tekstu
- Staranna wymowa
- Prawidłowa artykulacja i akcentowanie wyrazów
-Właściwa modulacja głosu i tempo wygłaszanego tekstu
-Oryginalność występu
7.Za ważne uważa się właściwy ubiór i poprawną postawę recytującego.
8. Kolejność występu uczniów wyznacza się na drodze numerowego losowania.
9. Uczeń powinien przygotować na konkurs jeden utwór poetycki.
10. Czas recytacji powinien wynosić nie więcej niż 10 min.
11. Każda szkoła przeprowadza samodzielnie etap szkolny konkursu i może zgłosić 3
uczniów w etapie wojewódzkim.
12. Poprzednie edycje były objęte honorowymi patronatami:
Prezydenta Miasta Białegostoku
Towarzystwa Bibliotekarzy Szkół Polskich
Centrum Edukacji Nauczycieli.
W bieżącej edycji organizatorzy ubiegają się o w/w patronaty.
Zgłoszenia uczniów do konkursu należy przesłać do 20 XII 2017 roku osobiście albo
nadesłać na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Białymstoku
15-761 Białystok ul Antoniuk Fabryczny 5/7,
Kontakt: 85-653-22-07;
mailowy biblioteka9gp@wp.pl
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku
Anna Geniusz nauczyciel –bibliotekarz kontakt: 604-364-879
Beata Oniśko nauczyciel świetlicy kontakt: 604-484-644

Zgłoszenie uczniów do etapu międzyszkolnego ( zał. nr 1)
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Lista uczniów biorących udział w etapie szkolnym konkursu ( zał. 2)
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