Regulamin I Konkursu Recytatorskiego
Poezji Obcojęzycznej (anglojęzycznej, niemieckojęzycznej,
rosyjskojęzycznej) organizowanego przez Zespół Szkół w Widawie,
Publiczne Gimnazjum
w Widawie

I.
II.
III.

Organizator: Publiczne Gimnazjum w Widawie
Termin: Konkurs odbędzie się 12.05.2016r. o godz. 10.00
Miejsce: Zespół Szkół w Widawie, Widawa ul. Wieluńska 17; informacje na
stronie www.zswidawa.pl; adres internetowy: zswidawa17@gmail.com

IV.

Cele:







V.

pogłębianie wiedzy o literaturze anglojęzycznej, niemieckiej i rosyjskiej
poszerzanie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, niemieckich
i rosyjskich
kreowanie wzorców literackich
doskonalenie umiejętności recytatorskich
zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną
zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed publicznością
Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz
gimnazjów, tj. ZS w Widawie, ZS w Chociwiu, ZS w Burzeninie, Publiczne
Gimnazjum w Szczercowie, Szkoła Podstawowa w Ochlach, Szkoła Podstawowa w
Szczercowie.
2. Nauczyciele języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego typują w danej szkole
uczniów i zgłaszają ich do konkursu.
3. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie 3 uczniów w jednej kategorii z każdej
szkoły, np. 3 uczniów z SP + 3 uczniów z gimnazjum.
4. Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza z literatury angielskiej,
niemieckiej lub rosyjskiej.
5. Niedopuszczalne są wiersze polskich autorów przetłumaczone na język angielski,
niemiecki bądź rosyjski.
6. Wiersz może recytować tylko jedna osoba.
7. Czas prezentacji utworu literackiego nie może przekraczać 3 minut, ( nie powinien
być krótszy niż 1,5 minuty).

8. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków artystycznych (mimika,
gesty, ruch, charakteryzacja ucznia, rekwizyty, tło muzyczne oraz inne).
9. Kartę zgłoszenia uczestników oraz wiersze do prezentacji należy przesyłać najpóźniej
do 05.05.2016r. do godziny 15.00 na numer faxu ZS w Widawie (43 672 10 16),
mailem na adres szkoły lub mailem na adres organizatora konkursu:
sebisyl@interia.pl.
Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
10. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, tytuł utworu literackiego, imię
i nazwisko autora utworu, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów do
konkursu, adres kontaktowy e-mail i numer telefonu.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia uczniów znajdują się na stronie ZS
w Widawie.

VI.

Kryteria oceny:

1. Uczniowie będą oceniani w dwóch różnych kategoriach wiekowych: szkoła
podstawowa (klasy IV-VI) oraz gimnazjum.
2. Każdy przedstawiciel jury może przyznać maksymalnie 30 punktów każdemu
uczestnikowi. Przy ocenie brane są pod uwagę trzy kryteria: poprawność wymowy,
interpretacja oraz wrażenie artystyczne.
3. Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący jury. W skład jury mogą wchodzić
nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. (Prosimy zgłosić wcześniej chęć
członkowstwa w jury).

VII.

Nagrody:

1. Organizator przewiduje dla laureatów nagrody książkowe lub pamiątkowe oraz
dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i podziękowania dla nauczycieli
przygotowujących uczniów do recytacji wierszy.

VIII. Przebieg konkursu:

1. Pierwszy etap eliminacji powinien odbyć się indywidualnie we wszystkich szkołach
bez określania terminu.
2. Drugi etap odbędzie się w budynku Zespołu Szkół w Widawie w dniu 12 maja 2016r.
o godz. 10.00.

IX.

Program konkursu:

1. Przybycie uczestników do ZS w Widawie, godz. 10.00-10.20 – rejestracja
uczestników.
2. Udział w konkursie – prezentacja utworów literackich.
3. Przerwa.
4. Ogłoszenie wyników.
5. Rozdanie nagród.
6. Przewidywane zakończenie konkursu około godz. 12.30 (w zależności od ilości
złożonych zgłoszeń).

X.

Postanowienia końcowe:

1. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji
osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia w celu organizacji konkursu.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy mailowo lub telefonicznie z
organizatorem konkursu: Sylwia Rychlik, tel. 503 145 969; sebisyl@interia.pl.
4. Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:
p. Sylwia Rychlik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół w Widawie
p. Blandyna Ciszewska – nauczyciel języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum
w Widawie
p. Jolanta Wróblewska – nauczyciel języka rosyjskiego w Publicznym Gimnazjum
w Widawie
p. Anna Kopytnik – nauczyciel języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum w
Widawie.

