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Regulamin
I Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Polskim
Ojczyzna – Polska 
Kielce, rok szkolny 2019/2020
Wstęp
Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu to jeden z głównych celów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. W podstawie programowej możemy przeczytać, że 
w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podejmuje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.
Mając na względzie powyższe stwierdzenia i ustalone na rok szkolny 2019/2020 kierunki realizacji polityki oświatowej, a wśród nich wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, zapraszamy nauczycieli oraz uczniów klas V−VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego do udziału w koncercie Ojczyzna – Polska zorganizowanym w ramach I Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Polskim.
Organizator
W roku szkolnym 2019/2020 I Przegląd Teatrów Szkolnych w Języku Polskim Ojczyzna – Polska organizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach projektu Teatralna przygoda.
Cele: 
wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
podejmowanie działań upamiętniających najważniejsze wydarzenia z przeszłości Polski,
wspomaganie nauczycieli w zakresie rozwijania zainteresowań teatrem, 
promowanie kultury żywego słowa,
wdrażanie uczniów do publicznych wystąpień,
promowanie dobrych praktyk szkół województwa świętokrzyskiego.
Uczestnicy
Uczniowie klas V−VIII szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 
Organizacja
Nauczyciele opiekunowie proszeni są o zalogowanie się za pośrednictwem Systemu Obsługi Szkoleń ŚCDN na seminarium 11 grudnia 2019 r., godz. 15.00−18.00, sala nr 16
Jak przygotować uczniów do I Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Polskim? 
KOD FORMY: SS10 (rejestracja dostępna po konferencji inaugurującej działania projektowe).
	Termin zgłoszenia zespołu uczniowskiego do I Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Polskim: do 1 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpłynięcia karty zgłoszenia potwierdzona przez organizatora informacją zwrotną).
Forma zgłoszenia: szkoła wypełnia kartę zgłoszenia zamieszczoną na stronie internetowej ŚCDN w Kielcach i przesyła ją drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej (Maria Kinga Orlicz, email: maria.orlicz@scdn.pl).
KARTA ZGŁOSZENIA
Termin prezentacji: maj 2020 r. (dokładna informacja zostanie podana w terminie późniejszym).
	Miejsce prezentacji: Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2, sala widowiskowa.
	W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przeglądu w ciągu dwóch dni.
	Uczestnicy przyjeżdżają do Kielc na własny koszt i przez cały czas pozostają pod opieką swoich nauczycieli. 
	Organizator decyduje o kolejności prezentacji poszczególnych zespołów.
	W I Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Polskim można zaprezentować dowolną formę teatralną, np. teatr dramatyczny, teatr tańca, teatr lalkowy, teatr cieni, pantomimę, monodram, teatr muzyczny.
	Programy artystyczne prezentowane w roku szkolnym 2019/2020 w ramach I Przeglądu Teatrów Szkolnych w Języku Polskim Ojczyzna – Polska nawiązują do historii Polski.
	Zgłoszenia zostaną uporządkowane przez organizatora zgodnie z chronologią wydarzeń historycznych.
	Kolejność prezentacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŚCDN w Kielcach tydzień przed wyznaczonym terminem imprezy. 

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI
Zgłoszony spektakl nie może trwać dłużej niż 10 minut.
Czas przygotowania sceny nie może trwać dłużej niż 5 minut.
	Opiekunowie proszeni są o dostarczenie podkładów muzycznych do organizatora minimum na dwa tygodnie przed przewidywanym terminem prezentacji.
Dyplomy
Szkoły biorące udział w I Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języku Polskim Ojczyzna – Polska otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Kontakt
Maria Kinga Orlicz, email: maria.orlicz@scdn.pl,  tel. 41 362 45 48, w. 119,
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25−431 Kielce



