Regulamin III Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Józefa Ratajczaka
Józef Ratajczak to poeta, prozaik, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz i autor książek dla
dzieci. Był rodowitym poznaniakiem, który mieszkał i pracował na Grunwaldzie.
W niezwykle bogatej twórczości Ratajczaka, na którą składają się wiersze, powieści,
słuchowiska, scenariusze radiowe, adaptacje szczególne miejsce zajmuje twórczość dla
dzieci. Jego wiersze znalazły się w kanonie poezji polskiej, m. in. dzięki temu od wielu lat
drukowane są w podręcznikach szkolnych. Konkurs to spotkanie z twórczością wybitnego
poznańskiego poety, z człowiekiem o niezwykłej wrażliwości.
I CELE:
- popularyzacja twórczości poetyckiej i prozatorskiej Józefa Ratajczaka,
- rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów,
- doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży,
- kształtowanie kompetencji językowych,
- zwrócenie uwagi na tradycje literackie związane z Poznaniem i dzielnicą, w której mieści
się Szkoła

II ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu; ul. Galileusza 14; 60-158
Poznań
III ZASADY ORGANIZACYJNE:
1.Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Poznania.
2.Konkurs przebiega w dwóch etapach.
 Pierwszy - organizują szkoły, które wyłonią trzech zwycięzców spośród uczniów
klas IV - VIII.
 Drugi - ma charakter międzyszkolny i organizuje go Szkoła Podstawowa nr 7
Termin konkursu - 19 marca 2020 roku o godzinie 11.00.
3. Zgłoszenia finalistów pierwszego etapu (Karta Uczestnictwa z oświadczeniami oraz
potwierdzeniem dyrektora wypełnione osobno dla trójki uczestników) należy przesłać w
formie elektronicznej na adres konkurs.sp7@ o2.pl w nieprzekraczalnym terminie do
21 lutego 2019 roku.
4. Uczestnik konkursu przygotowuje do prezentacji wiersz wybrany z listy zaproponowanej
przez organizatora konkursu lub fragment prozy Józefa Ratajczaka. Lista utworów poety
znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce: Międzyszkolny Konkurs Twórczości
Józefa Ratajczaka
5. W kolejnych etapach konkursu uczestnicy prezentują ten sam utwór.
6. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 3 minut.
7. Jury etapu szkolnego, powołane przez dyrektora szkoły, wyłania do drugiego etapu trzech
uczestników z klas IV - VIII.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, o czym poinformuje
wszystkich zainteresowanych.

IV OCENA UCZESTNIKÓW KONKURSU:
Jury konkursu dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
– dobór utworu do możliwości percepcyjnych recytatora,
– interpretacja wiersza zgodna z jego charakterem, przesłaniem i cechami gatunkowymi,
– kultura słowa,
– samodzielny wkład w interpretację,
– ogólny wyraz artystyczny.

V ADRES ORGANIZATORA:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
ul. Galileusza 14
60-158 Poznań
tel. 61 86-24-931

VI KOORDYNATORZY KONKURSU:
Kontakt: Marzena Kurek i Alicja Mikołajczak: konkurs.sp7@ o2.pl
Regulamin konkursu oraz ewentualne zmiany terminów znajdują się na stronie:
sp7poz.pl

