Regulamin Konkursu na krótką formę artystyczną promującą
Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi
1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łodzi ul. Łęczycka 23, zwana dalej Szkołą
2. Adresat konkursu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi, klasy 1 – 6
3. Cele konkursu
•

kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wyobraźni , wrażliwości,

•

kreowanie pozytywnego postrzegania Szkoły

•

integracja uczniów

4. Przedmiot oceny konkursowej
Komisja konkursowa będzie oceniała (3 – 5 minutowe) występy uczniów,
indywidualne lub grupowe w wybranej formie artystycznej: piosenka, wiersz, scenka
rodzajowa, show , skecz, itp. w dwóch kategoriach wiekowych:
•

klasy 1 – 3 oraz

•

klasy 4 – 6

podczas Przeglądu krótkich form artystycznych.
Ocenie podlegają :
•

zgodność z tematem konkursu

•

dobór środków artystycznych

•

jakość przekazu, przygotowanie

•

spójność i logiczność przekazu

•

poprawność językowa

•

oryginalność pomysłu

•

ogólne wrażenie artystyczne

5. Zasady uczestnictwa
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń /grupa uczniów Szkoły, który/którzy:
•

ma/mają pomysł na promocję szkoły w dowolnie wybranej formie
artystycznej,

•

zgłosi /zgłoszą swój pomysł wybranemu przez siebie nauczycielowi Szkoły,

•

uzyskają akceptację pomysłu przez nauczyciela, który staje się nauczycielem

prowadzącym przygotowanie ucznia lub zespołu uczniów do konkursu,
•

będą współpracować z nauczycielem prowadzącym do dnia występów
konkursowych,

•

zgłosi/zgłoszą swój udział w Konkursie na formularzu podpisanym przez
nauczyciela prowadzącego w wyznaczonym terminie.

Jeden uczeń może wziąć udział tylko w jednym występie indywidualnym albo
grupowym.
6. Organizator zapewni:
•

mikrofon

•

odtwarzacz CD

7. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi po zakończeniu Przeglądu krótkich form
artystycznych, na stronach internetowych projektu Comenius www.marciniak.edu.pl/projekt_Comenius/konkursy i na tablicy projektu Comenius.
8. Termin i miejsce
Przegląd odbędzie się w siedzibie Organizatora.
1.12.2011 r. - ogłoszenie Konkursu
12.02.2012 – zgłoszenie pomysłu do nauczyciela
28.02.2012 r. - przygotowanie występu i prezentacja przed nauczycielem
prowadzącym.
15.03.2012 r. - zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie na formularzu zgłoszeniowym
(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), podpisanym przez
nauczyciela prowadzącego. Formularz zgłoszenia należy złożyć do p.
Elżbiety Kubiś odpowiedzialnej za organizację Przeglądu lub p. Elżbiety
Marcinkiewicz.
19.03.2012 r. - ogłoszenie harmonogramu Przeglądu na stronie internetowej i tablicy
projektu Comenius.
21.03.2012 r. – Konkurs dla klas 1 – 3, godz. 10.00
21.03.2012 r. – konkurs dla klas 4 – 6, godz. 11.30
Przegląd będzie przebiegał wg harmonogramu opracowanego przez p. Elżbietę Kubiś.
Godziny rozpoczęcia konkursu mogą ulec zmianie. Godziny zakończenia będą podane
w harmonogramie Przeglądu.

9. Nagrody
Jury przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej:
I miejsce – 5, punkty
II miejsce – 4 punkty
III miejsce - 3 punkty .
Jury może wyróżnić występy przyznając 2 lub 1 punkt. Punkty w podanej wyżej ilości
otrzymuje każdy uczestnik pokazu występujący w grupie, która zdobyła daną nagrodę
lub wyróżnienie. Punkty są sumowane w Konkursie na najaktywniejszego uczestnika
projektu Comenius. Wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dyplomy.
10. Informacje końcowe
•

Ilość numerowanych wierszy w tabeli znajdującej się na formularzu
zgłoszeniowym nie jest ograniczeniem ilości członków grupy przygotowującej
występ.

•

Część dolna formularza zgłoszeniowego jest wypełniana przez ucznia
zgłaszającego (lidera), podpisywana przez nauczyciela przyjmującego zgłoszenie,
odcinana i przekazana uczniowi zgłaszającemu udział w Konkursie.

11. Załączniki
Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie nr …................/........
Zgłaszam udział w Konkursie na krótką formę artystyczną promującą Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi
występ uczniów:
L.P.

Imię

Nazwisko

Klasa

1
2
3
4
5
Tytuł występu:

Lider zespołu (dla występów grupowych):

Nauczyciel prowadzący:

Łódź, dn, ….........................201..........
…......................................................
podpis nauczyciela prowadzącego

Potwierdzam przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na krótką formę artystyczną promującą
Szkołę Podstawową nr 5 w Łodzi.
Imię i nazwisko lidera
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
Tytuł występu

Łódź, dn. …...............201.....

Elżbieta Kubiś/Elżbieta Marcinkiewicz(podpis)

