РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕН КОНКУРС
„ЧРЕЗ ПРОСВЕТА ЗА БЪЛГАРИЯ“
учебна 2020/2021 година
СУ „Отец Паисий“ - град Кърджали организира вътрешноучилищен конкурс,
посветен на патронния празник на училището и неговата 107-та годишнина.

Тема на конкурса:

I.

„Чрез Просвета за България“ - девизът на първото училищно знаме, което е притежание и гордост
за Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост.

Право на участие:

II.

В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас.

A. По възрастови групи:
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи:
•
•

I - VII клас;
VIII - XII клас.

Б. По направления:
Конкурсните творби и произведения са разделени по следните направления:
•
•

Категория Литература:
проза (разказ или есе);
поезия.

•
•
•
•

Категория Изкуство:
рисунка;
колаж;
комикс;
приложни изкуства.

B. Изисквания към творбите:
•
•
•

Учениците от I - VII клас клас могат се изявят чрез рисунка/ приложни изкуства, без
ограничение в използваните техники.
Учениците от VIII - XII клас могат да разкрият своя талант и креативност в двете конкурсни
категории: Литература и Изкуство.
Формат на творбите: А4, шрифт Times New Roman.

Провеждане:

III.
•
•
•
•

Всеки участник може да участва само с едно свое произведение.
Всяка ученическа разработка трябва да съдържа трите имена на автора, клас, собствено
заглавие/ мото/ послание, подчинено на или свързано с темата на конкурса.
Краен срок за изпращане на творбите: 05.12.2020 г.
Творбите могат да бъдат внесени в канцеларията на училището или изпратени на електронна
поща: konkurspaisii@gmail.com
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Класиране и награждаване:

IV.
•
•

•
•
•

Жури, съставено от учители в СУ „Отец Паисий“, ще разгледа, оцени и класира ученическите
произведения по направления и възрастови групи.
Членовете на журито ще работят независимо един от друг по следните критерии:
 Точност (достоверност, правилност, прецизност, безпогрешност);
 Пълнота (изчерпателност, всеобхватност, цялостност, задълбоченост, детайлност);
 Оригиналност (нестандартност, самобитност, независимост, творчески подход);
 Вариативност (търсене на различни възможности при подбора, тълкуването и представянето
на факти, техники, твърдения);
 Език и стил (правилност, прецизност, многообразие и асоциативност).
Високо ценени ще са креативността, оригиналността и посланията, отправени чрез
творбите.
Авторите на отличените и наградените творби ще бъдат обявени на официалния училищен сайт
в Паисиевата седмица - дни, посветени на патронния празник на училището ни.
Предвид извънредната епидемиологична обстановка, в която се намира страната ни, към
настоящия момент не се предвижда церемония за награждаване.
Организаторите си запазват правото за промени, а класираните ученици ще бъдат своевременно
информирани няколко дни преди евентуалното ѝ провеждане.

Желаем успех на всички и с нетърпение очакваме вълнуващите Ви произведения!
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