
ЗАЦВЕРДЖАНА 

Загад в.а.дырэктара Палаца 

__________2020 г. № _____ 

 

ПАЛАЖЭННЕ 

Мінскага гарадскога этапу 

творчага конкурсу юных чытальнікаў  

для вучняў I – X класаў 

“Жывая класіка” 

 

1. Агульныя палажэнні 

1.1. У адпаведнасці з пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь  

№ 05-01-15/1365/дс от 11.02.2020 і з Палажэннем аб правядзенні рэспубліканскага творчага 

конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка” (далей – Конкурс) установа адукацыі “Мінскі 

дзяржаўны палац дзяцей і моладзі” аб’яўляе аб правядзенні Мінскага гарадскога этапу 

Конкурсу.  

1.2. Заснавальнікамі Конкурсу сярод навучэнцаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, 

устаноў дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з’яўляюцца Міністэрства інфармацыі Рэспублікі 

Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, ЗАТ “Сталічнае тэлебачанне”, ГА “Саюз 

пісьменнікаў Беларусі”. 

1.3. Заснавальнікам Мінскага гарадскога этапу Конкурсу з’яўляецца Камітэт па адукацыі 

Мінгарвыканкама. Арганізатарам выступае Мінскі дзяржаўны палац дзяцей і моладзі, аддзел 

інтэлектуальнай творчасці, сектар развіцця пазнавальных ініцыятыў. 

1.4. Палажэнне Мінскага гарадскога этапу Конкурсу састаўлена ў адпаведнасці з 

Палажэннем аб правядзенні рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая 

класіка” (https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-

molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/konkursy/index.php?sphrase_id=144728). 

2. Мэты і задачы Конкурсу. 

2.1. Конкурс праводзіцца ў мэтах: 

павышэння цікавасці дзяцей і падлеткаў да чытання;  

развіцця і захавання высокіх маральных каштоўнасцяў і ідэалаў беларускага грамадства; 

выхавання падрастаючага пакалення на лепшых узорах нацыянальнай літаратуры;  

прыцягнення ўвагі грамадскасці да праблематыкі чытання; 

пашырэння чытацкага кругагляду; 

пошуку і падтрымкі таленавітай моладзі. 

2.2. Дэвіз Конкурсу – “Беларуская пісьменнасць ад вытокаў да сучаснасці – 

нацыянальны набытак і гонар”. 

3. Парадак і ўмовы правядзення Конкурсу 

3.1. Конкурс праводзіцца сярод вучняў наступных узроставых груп: 1-4 класы;  

5-6 класы; 7-8 класы і 9-10 класы ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі і ўстаноў дадатковай 

адукацыі дзяцей і моладзі. 

3.2. Конкурс праводзіцца ў пяць этапаў: 

першы этап праводзіцца ва ўстановах агульнай сярэдняй і дадатковай адукацыі дзяцей  

і моладзі. Колькасць удзельнікаў не абмяжоўваецца, пераможцы прымаюць удзел у раённым 

этапе Конкурсу; 

другі этап (раённы) – праводзіцца раённымі ўстановамі дадатковай адукацыі дзяцей  

і моладзі. Пераможцы раённага этапу Конкурсу, заняўшыя першыя месцы ў кожнай ўзроставай 

групе, прымаюць удзел у Мінскім гарадскім этапе Конкурсу; 

трэці этап (абласны (Мінскі гарадскі) – праводзіцца 12 мая 2020 года Мінскім 

дзяржаўным палацам дзяцей і моладзі. Пераможцы абласнога (Мінскага гарадскога) этапу 

Конкурсу ў кожнай узроставай групе прымаюць удзел у паўфінале; 

https://edu.gov.by/sistema-obrazovaniya/glavnoe-upravlenie-vospitatelnoy-raboty-i-molodezhnoy-politiki/upravlenie-raboty/konkursy/index.php?sphrase_id=144728
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чацвёрты этап (паўфінал) – праводзіцца з 1 па 15 чэрвеня 2020 года арганізатарамі 

Конкурсу. Пераможцы паўфіналу прымаюць удзел у фінальным этапе Конкурсу; 

пяты этап (фінал) – праводзіцца арганізатарамі Конкурсу напярэдадні, або ў Дзень 

беларускага пісьменства ў горадзе Бялынічы Магілеўскай вобласці. 

3.3. На кожным этапе Конкурсу вызначаецца па аднаму пераможцу ў кожнай узроставай 

катэгорыі. 

3.4. Для ўдзелу ў Мінскім гарадскім этапе Конкурсу спецыялісты раённых ўстаноў 

дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі прысылаюць арганізатарам заяўку ў электронным  

і адсканаваным выглядзе (з подпісам кіраўніка і пячаткай) ў адпаведнасці з патрабаваннямі, 

указанымі ў «Дадатаку». 

У заяўцы ўказваюцца 4 пераможцы (па аднаму ў кожнай узроставай групе), якія набралі 

большую колькасць балаў. 

Заяўкі дасылаюцца да 05.05.2020 года на электронную пошту rpi.oit@gmail.com, або 

накіроўваюцца на адрас: Старавіленскі тракт, 41, каб. 212а (тэл. 233-80-90). Час прыёму заявак: 

з 10.00 да 13.00 і з 14.00 да 17.00 (панядзелак – чацвер), пятніца з 10.00 да 13.00.  

3.5. Час правядзення Мінскага гарадскога этапу Конкурсу будзе размешчаны на галоўнай 

старонцы сайта http://mgddm.by 8 мая 2020 года. 

4. Журы Конкурсу 

4.1. У склад журы Конкурсу на ўсіх этапах уваходзяць вядомыя дзеячы культуры  

і мастацтва, настаўнікі, пісьменнікі, бібліятэкары, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый  

і аб’яднанняў. 

4.2. Крытэрыі ацэнкі выступлення (паказчыкі – балы): 

глыбіня пранікнення ў вобраз і сэнс твора ад 0 да 10; 

выбар тэксту твора ад 0 да 10; 

артыстызм выканання ад 0 да 10. 

5. Арганізатары Мінскага гарадскога этапу Конкурсу: 

распрацоўваюць палажэнне і неабходную дакументацыю; 

фарміруюць і зацвярджаюць склад журы; 

распрацоўваюць план-сцэнарый; 

вызначаюць дату і месца правядзення; 

узнагароджваюць пераможцаў; 

падводзяць вынікі. 

6. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў 

Усе ўдзельнікі Мінскага гарадскога этапу Конкурсу ўзнагароджваюцца дыпломамі 

пераможцаў першай, другой і трэцяй ступеняў адпаведна.  

Дыпламанты першай ступені (па аднаму ў кожнай узроставай групе) прымаюць удзел  

у паўфінале рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў “Жывая класіка”. 

 

Аддзел інтэлектуальнай творчасці,  

каб. 212а, тэл. 233-80-90. 

 

 

Узгоднена:  

 

Загадчык аддзела  П.А.Забаўскі  

 

Намеснік дырэктара  С.М.Вафіна 

 

mailto:rpi.oit@gmail.com
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Дадатак 

 

Заяўка (у электронным і адсканаваным выглядзе) 

установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “___________________________” ___________ раёна г.Мінска 

на ўдзел у Мінскім гарадскім этапе рэспубліканскага творчага конкурсу юных чытальнікаў  

«Жывая класіка» 

 

№ 

п/п 

Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка, 

мабільны тэлефон 

Дата нараджэння 

(з указаннем поўнай колькасці 

гадоў) 

Прозвішча, 

імя, імя па бацьку бацькоў  

(з указаннем месца працы і пасады), 

мабільныя тэлефоны 

Дамашні адрас і тэлефон Навучальная ўстанова 

I-IV класы 

1      

V-VI класы 

2      

VII-VIII класы 

3      

IX-X класы 

4      
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№ 

п/п 

Клас 

навучання 

Мова 

навучання 
Аўтар і назва твора 

Прозвішча, імя, імя па бацьку 

кіраўніка, мабільны тэлефон 

Тэхнічныя сродкі, неабходныя для 

выступлення 

I-IV класы 

1      

V-VI класы 

2      

VII-VIII класы 

3      

IX-X класы 

4      

 

 

Колькасць удзельнікаў у раённым этапе конкурса: 

Узроставая катэгорыя Колькасць удзельнікаў 

I-IV класы  
V-VI класы  

VII-VIII класы  
IX-X класы  

 

 

Дырэктар установы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “__________”  Прозвішча, імя, імя па бацьку  

Дата   (пячатка) 


