REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POD PATRONATEM HONOROWYM

PANA KRZYSZTOFA OBRZUTA
WÓJTA GMINY RUDZINIEC
KATEGORIA KLAS I-III

I.
II.

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudnie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach

III.

Cele konkursu:
1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
2. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji.
3. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
4. Budowanie poczucia własnej wartości, nabieranie pewności siebie.
5. Wytypowanie laureatów do udziału w konkursach recytatorskich o zasięgu
międzygminnym lub wojewódzkim ( Mały OKR 2019)
Zasady konkursu i warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych gminy
Rudziniec.
(kategoria I-III oznacza możliwość uczestnictwa w konkursie 6-latków, którzy
uczęszczają do klasy I. W konkursie nie uwzględnia się uczestnictwa przedszkolaków
zgodnie z regulaminem „MAŁEGO OKR 2019”).
2. Każda szkoła może zgłosić jednego ucznia.
3. Uczestnik zgłasza i prezentuje 1 utwór poetycki.
4. Czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 3 minut.
5. Uczniów do konkursu zgłasza nauczyciel, podając jego imię, nazwisko oraz autora i
tytuł fragmentu utworu poetyckiego (drukowanymi literami).
6. Wszyscy uczestnicy konkursu mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.
7. Tematyka wybranego fragmentu poezji jest dowolna.

IV.

V.

1

Ocena prezentacji:
1. Oceny prezentacji dokona kompetentne jury powołane przez organizatorów
składające się ze specjalistów w tej dziedzinie.
2. Oceny dokonywane są według następujących kryteriów:
a) dobór repertuaru i wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do
możliwości wykonawczych uczestnika i jego wieku,
b) interpretacja utworów – kultura słowa – m.in. dykcja, emisja, ekspresja,
uzasadniony gest,
c) ogólny wyraz artystyczny – postawa w czasie recytacji, strój odświętny
(niekoniecznie biało-czarny, ale nie kostium ani rekwizyty).
3. W konkursie przyznaje się I, II, i III miejsce, a także wyróżnienie i nagrodę
publiczności. Uczestnik, który zajmuje I miejsce, otrzymuje zarazem tytuł Mistrza
Recytacji i będzie reprezentował gminę Rudziniec w regionalnym etapie
Konkursu MAŁY OKR 2019 w Katowicach.

VI.

Informacje o miejscu i terminie konkursu:
1. Konkurs odbędzie się w Gminnym Ośrodku
w dn. 14.03.2019 r.
2. Zgłoszenia należy przesyłać mailem do:
ZSP w Rudnie
e- mail: sprudno@gmail.com
w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2019 r.
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