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GMINNY KONKURS
RECYTACJI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
wrzesień - październik 2018 r.

Gminny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej jest inicjatywą związaną z obchodami 100 – lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.

ORGANIZATORZY: Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku
PATRONAT HONOROWY: Wójt Gminy Siedlisko

I CELE KONKURSU
Główny:


upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Dodatkowe:









integracja społeczności lokalnej
edukacja społeczności lokalnej w zakresie patriotyzmu
rozbudzanie poczucia przynależności do małej i dużej Ojczyzny
tworzenie warunków do rozwijania aktywności artystycznej dzieci i młodzieży
wymiana doświadczeń edukacyjnych między nauczycielami i uczniami
promocja działań artystycznych, w tym recytatorskich realizowanych w szkołach
rozwijanie umiejętności recytatorskich dzieci i młodzieży
profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży przez uaktywnienie i działalność artystyczną

II ADRESACI
Do udziału w konkursie zaprasza się dzieci z przedszkoli i szkół Gminy Siedlisko. Zakłada się podział na
cztery grupy wiekowe:
a.
b.
c.
d.

dzieci z ostatnich grup przedszkolnych (5-6 lat)
dzieci z klas I – III
dzieci z klas IV – VI
dzieci z klas VII – VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum
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III

TERMINARZ KONKURSU

1. Zakłada się organizację trzech etapów konkursu, w tym:
kolejność

etap I

zgłoszenia
do etapu II

etap II

ogłoszenie
listy
laureatów

nazwa etapu
wewnętrzny –
przeprowadzenie zajęć
recytatorskich, konkursu
wewnętrznego i wyłonienie
uczestników dalszego etapu
konkursu
wewnętrzny – zgłoszenie
dzieci do II etapu konkursu
zewnętrzny – organizacja
konkursu gminnego

etap III

zewnętrzny – ogłoszenie
nazwisk laureatów, rozdanie
dyplomów uczestnictwa
zewnętrzny - ogłoszenie
miejsc konkursowych i
wyróżnień z wręczeniem
nagród

recytacja
laureatów

zewnętrzny – prezentacja
recytacji laureatów podczas
Pikniku Niepodległościowego

liczba uczestników
dowolna, zgodna z
decyzją nauczycieli

termin
do 08.10.18 r.
(poniedziałek)

miejsce/odpowiedzialni
placówka macierzysta
(przedszkola, szkoły)

do 3 uczestników z
każdej placówki
do 3 uczestników z
każdej placówki w
każdej kategorii
wiekowej
liczba laureatów
pozostaje do decyzji
Jury
przydział miejsc i
nagród pozostaje do
decyzji Jury

do 09.10.18 r.
(wtorek)
11.10.18 r.,
godz. 09.00
(czwartek)

placówka macierzysta
(przedszkola, szkoły)
świetlica w
ZPO w Siedlisku

11.10.18 r.
(czwartek)

świetlica w
ZPO w Siedlisku

13.10.18 r.,
godz. zgodnie
z programem
pikniku
(sobota)
13.10.18 r.,
godz. zgodnie
z programem
pikniku
(sobota)

Piknik
Niepodległościowy
w Siedlisku,
boisko gminne

liczba stosowna do
liczby laureatów

Piknik
Niepodległościowy w
Siedlisku,
boisko gminne

IV WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nadesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu)
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO.
3. Repertuar obejmuje teksty liryczne o tematyce patriotycznej.
4. Repertuaru nie zmienia się w kolejnych etapach konkursu.
5. Czas trwania prezentacji określa się na:
 dla dzieci przedszkolnych i klas I -III: do 2 minut
 dla klas IV – IV: do 3 minut
 dla klas VII – VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum: do 3 minut
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V KRYTERIA OCENY
Jury konkursu oceni prezentacje recytatorów w określonych i wskazanych wyżej kategoriach wiekowych oraz zgodnie
z poniższymi wytycznymi:






dobór repertuaru (0 – 2 pkt.)
a. dostosowanie tekstu do wieku i możliwości rozwojowych dziecka,
b. zgodność z tematem konkursu;
interpretacja tekstu (0 – 5 pkt.)
a. znajomość tekstu
b. wyraźne wymawianie tekstu
c. właściwe tempo mówienia
d. stosowanie pauz stosownie do znaków interpunkcyjnych zawartych w tekście
e. intonacja głosu
wyraz artystyczny (0 – 1 pkt.)
a. emocjonalność przekazu (zaciekawienie, wzruszenie itd.)

UWAGA! Kryteria wykorzystuje się stosownie do wieku i możliwości rozwojowych uczestnika.
VI JURY KONKURSU
1. W skład Jury wchodzą:
 specjalista ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 polonista
 animator kultury/bibliotekarz
2. Jury podczas II etapu typuje laureatów konkursu i ogłasza listę wszystkim uczestnikom.
3. Wybór laureatów jest uzależniony od wyników oceny prezentacji oraz liczby uczestników.
4. O liczbie laureatów decyduje Jury.
VII ZASADY ORGANIZACYJNE
1. Nadzór nad kształtem Gminnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej sprawują organizatorzy.
2. Informacji dotyczących organizacji konkursu udzielają organizatorzy.
3. Organizację I etapu konkursu prowadzą nauczyciele z poszczególnych placówek oświatowych w ramach
działań wewnętrznych.
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o szczegółach występu finałowego, który odbędzie się podczas
Pikniku Niepodległościowego 13.10.2018 r.
VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin przesyła się do wszystkich placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Siedlisko.
2. Regulamin pozostaje dostępny na stronie szkoły: zposiedlisko.edupage.org
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników i organizatorów etapu I, biorących udział
w konkursie oraz za autentyczność podawanych w procesie rekrutacji informacji o uczestnikach.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) , a tym samym na wykorzystanie swojego
wizerunku utrwalonego podczas realizacji konkursu w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych
wspierających działania oświatowe w Gminie Siedlisko.
5. Administratorem danych są organizatorzy konkursu począwszy od I do ostatniego etapu.
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6. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie, a związane z konkursem rozstrzygają organizatorzy pozostając
w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych placówek oświatowych Gminy Siedlisko.
7. Organizatorzy nie ponoszą kosztów dojazdu uczestników na konkurs i Piknik Niepodległościowy, podczas
którego ogłaszane będą miejsca konkursowe.
8. Nagrodami w konkursie są dyplomy uczestnictwa, dyplomy laureata oraz nagrody i upominki rzeczowe.
IX KONTAKT i PRZEPŁYW INFORMACJI




Renata Chwałek, Laura Maciejewska – ZPO w Siedlisku, tel. 68 356 02 08
zgłoszenia dzieci do konkursu należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: zpowsiedlisku@poczta.onet.pl
do poniedziałku 09.10.18 r.
karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
1. Imię i nazwisko uczestnika:.................................................................................................................. .................................
2. Kategoria wiekowa (proszę zaznaczyć odpowiednią kategorię znakiem „X”)






□
2 grupa wiekowa (klasy I-III szkoły podstawowej)
□
3 grupa wiekowa (klasy IV-VI szkoły podstawowej)
□
4 grupa wiekowa (klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum) □
1 grupa wiekowa (grupy przedszkolne 5-6 lat)

3. Repertuar (proszę wypełnić drukowanymi literami podając autora i tytuł utworu)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
4. Dane do kontaktu (proszę wypełnić wszystkie rubryki, drukowanymi literami)
nazwa szkoły/przedszkola): ....................................................................................................................................................
adres: .......................................................................................................................................................................................
tel:.............................................................................................................................................................................................
e-mail:.......................................................................................................................................................................................
5. Instruktor/opiekun (proszę wypełnić wszystkie rubryki, drukowanymi literami)
imię i nazwisko: .....................................................................................................................................................................
tel.: ..............................................................tel. kom: .............................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................................................................................................

□

Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. u. z 2014 r., poz. 1182 ze zm. i art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni a dyrektywy 95/46/WE RODO) zawartych w formularzu
zgłoszeniowym w celu realizacji i promocji Gminnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej przez Zespół Placówek Oświatowych w Siedlisku.

□ Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego podczas realizacji konkursu

w materiałach promocyjnych

i informacyjnych ZPO w Siedlisku

□ Oświadczam także, że zapoznałem/am się z regulaminem Gminnego Konkursu Recytacji Poezji Patriotycznej i akceptuję jego postanowienia.

-------------------------------------------miejscowość i data zgłoszenia

--------------------------------------------podpis instruktora

----------------------------------------podpis dyrektora placówki

---------------------------------------pieczątka placówki
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