Sprawozdanie 
z przebiegu 
XIII EDYCJI PONADPOWIATOWEGO KONKURSU 
WIEDZY O TEATRZE I PRZEGLĄDU TEATRALNEGO „ KURTYNA WYOBRAŹNI”

Organizatorem konkursu było Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku we współpracy                 z nauczycielami polonistami – Robertem Miszczakiem, Renatą Małek i Joanną Pisulą.
Konkurs został umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2020/2021 przez Kuratora Oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań teatrem, pogłębianie znajomości kanonu lektur szkolnych oraz rozwijanie kreatywności uczniów.
 
Konkurs adresowany był do szkół podstawowych z terenu powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego. Konkurs oparty był na współzawodnictwie indywidualnym w dwóch kategoriach wiekowych: 
- kategoria I – klasy IV-IV 
- kategoria II – klasy VII-VIII 
W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną test wiedzy o teatrze odbył się online                a  zamiast przeglądu zespołów teatralnych odbył się konkurs plastyczny. Zadaniem uczestników konkursu plastycznego było wykonanie plakatu do przedstawienia „ Zemsta”.
W konkursie wiedzy o teatrze udział wzięło 35 uczniów, w tym 13 w I kategorii i 22                 w kategorii II. 
Jury w składzie:
	Zofia Kijowska – dyrektor CDN w Sanoku

Marta Brzeżawska – doradca metodyczny z języka polskiego 
dokonało oceny testów oraz prac plastycznych, w tym przypadku biorąc pod uwagę oryginalność ujęcia tematu, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetykę prac.
Wyniki konkursu wiedzy o teatrze:
Kategoria I
I miejsce – Kamila Jędrusiak, ZS w Lutowiskach
II miejsce – Emilia Wacław, SP w Besku
III miejsce ex aequo – Weronika Dufrat, SP w Porażu; Aleksandra Marciniuk, SP w Tyrawie Wołoskiej

Kategoria II
I miejsce – Alessandra Pałaszkiewicz, SP w Odrzechowej
II miejsce – Karolina Galant, SP w Besku
III miejsce exaequo – Amelia Folcik, SP w Besku; Dagmara Hnat, SP w Bukowsku; Julia Żaczek, SP w Średniej Wsi. 
Wyniki konkursu plastycznego przedstawiają się następująco:
Kategoria I 
I miejsce – Kamil van de Weide, SP Tyrawa Wołoska
II miejsce – Zofia Ciupka , SP w Besku
III miejsce ex aequo Emma Banaś, SP w Besku; Oliwia Biodrowicz, SP w Besku.
Kategoria II 
I miejsce – Wiktor Kozdroń, SP w Falejówce
II miejsce ex aequo – Ignacy Lewicki SP w Besku; Julia Kucharewicz, SP w Odrzechowej
III miejsce – Weronika Krupianik, SP w Strachocinie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Dziękujemy Nauczycielom, Rodzicom za podjęcie dodatkowego trudu w trudnym czasie pandemii i nauki zdalnej.


