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ПАЛАЖЭННЕ
аб рэспубл1канск1м творчым конкурсе юных чытальшкау
“Жывая класжа: прысвячэнне маёй Радз1ме”
1. Агульныя палажэнш
1.1. Дадзенае Палажэнне вызначае мэты i задачы рэспубл1канскага
творчага конкурсу юных чытальшкау “Жывая класжа: прысвячэнне маёй
Радз1ме” (далей - Конкурс).
1.2. Заснавальшкам1 Конкурсу сярод навучэнцау устаноу агульнай
сярэдняй адукацьп, устаноу дадатковай адукацьй дзяцей i моладз1
з ’яуляюцца М1н1стэрства 1нфармацьй Рэспублж1 Беларусь, Мшютэрства
адукацьп Рэспубл1к1 Беларусь, ЗАТ “Стал1чнае тэлебачанне”, ГА “Саюз
шсьменнжау Беларус1”.
2. Мэты i задачы Конкурсу
2.1. Конкурс праводзщца у мэтах:
павышэння ц1кавасц1 дзяцей i падлеткау да чытання;
разв1цця i захавання высок1х маральных каштоунасцяу i 1дэалау
беларускага грамадства;
выхавання падрастаючага пакалення на лепшых узорах нацыянальнай
л1таратуры;
прыцягнення yeari грамадскасц! да праблематыю чытання,
пашырэння чытацкага кругагляду,
пошуку i падтрымк1 таленав1тай моладзг
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2.2.
KpaiHy!”.

Дэв1з Конкурсу - “Читаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе
3. Парадак i умовы правядзення Конкурсу

3. Конкурс праводзщца сярод вучняу наступных узроставых труп: 1-4
класы ; 5-6 класы; 7-8 класы i 9-10 класы устаноу агульнай сярэдняй
адукацьи i устаноу дадатковай адукацьи дзяцей i моладз1.
3.1. Конкурс праводз1цца у пяць этапау:
- першы этап праводзщца з 1 па 31 сакавша ва установах агульнай
сярэдняй i дадатковай адукацьи дзяцей i моладзь Колькасць удзельшкау не
абмяжоуваецца, пераможцы прымаюць удзел у раённым этапе Конкурсу;
- друп этап (раённы) - праводзщца з 1 па 30 красавка раённым1
установам1 дадатковай адукацьи дзяцей i моладз1. Пераможцы раённага
этапу Конкурсу, заняушыя першыя месцы у кожнай узроставай трупе,
прымаюць удзел у абласным этапе Конкурсу;
- трэщ этап (абласны (Мшсю гарадсю) - праводз1цца з 1 па 31 мая
абласным1 установам1 дадатковай адукацьи дзяцей i моладз 1 i MIhckIm
гарадск1м палацам дзяцей i моладз1. Пераможцы абласнога (М1нскага
гарадскога) этапу Конкурсу у кожнай узроставай трупе прымаюць удзел у
пауфшале;
- чацвёрты этап (пауфшал) - праводзщца з 1 па 15 чэрвеня
аргашзатарам1 Конкурсу. Пераможцы пауфшалу прымаюць удзел у
ф1нальным этапе Конкурсу.
- пяты этап (фшал) - праводзщца арган1затарам1 Конкурсу напярэдадш,
або у Дзень беларускага шсьменства у горадзе-стал1цы свята беларускага
шсьменства.
3.2. На кожным этапе Конкурсу вызначаецца па аднаму пераможцу у
кожнай узроставай катэгорьи.
4. Журы Конкурсу
4.1. У склад журы Конкурсу на ycix этапах уваходзяць вядомыя дзеячы
культуры i мастацтва, настаушю, б1бл1ятэкары, п1сьменн1ю, прадстаун1ю
грамадск1х аргашзацый i аб’яднанняу.
4.2. Крытэрьи ацэнк1 выступления (паказчык1 - балы):
глыбшя пран1кнення у вобраз
1сэнствора
ад Ода 10
выбар тэксту твора
ад 0 да 10
артыстызм выканання
ад 0 да 10
макс!мальны бал
30
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5. Узнагароджанне пераможцау Конкурсу
5.1. Усе удзельнш Конкурсу узнагароджваюцца дипломами лаурэатау
Конкурсу, дыпломам! пераможцау першай, другой i трэцяй ступеняу
адпаведна.
5.2. Пераможцы рэспублшанскага Конкурсу узнагароджваюцца
пуцёукай у Нацыянальны дзщячы адукацыйна-аздарауленчы цэнтр
“Зубронак”.
6 . 1нфармацыйнае забеспячэнне Конкурсу
6.1 Этапы правядзення Конкурсу шырока асвятляюцца у сродках
масавай 1нфармацы1.
6.2. 1нфармацыйным1 партнёрам! Конкурсу з'яуляюцца: “Выдавецк!
дом “Звязда”, часошсы “Вясёлка”, “Бярозка”, “Качели”, “Зорька”,
“Рюкзачок” i шшыя CMI (па узгадненню з заснавальн!кам 1).
6.3. На працягу правядзення этапау Конкурсу здымаюцца сюжэты i
дэманструюцца у эф1ры нацыянальных i рэг!янальных тэлеканалау.
Тэлеверс1я фшалу Конкурсу транслюецца асобнай праграмай у эф1ры
ЗАТ “Стал!чнае тэлебачанне”.
7. Фшансаванне Конкурсу
7.1. Ф!нансаванне Конкурсу забяспечваецца заснавальшкам! Конкурсу
за кошт бюджэтных i пазабюджэтных сродкау.
7.2. Могуць выкарыстоувацца !ншыя крын!цы фшансавання у
адпаведнасц! з дзеючым заканадауствам.

