
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 

 „100 LAT WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ” 

organizowanego pod patronatem 

Wójta Gminy Jerzmanowice - Przeginia 

w Szkole Podstawowej  im. Jana III Sobieskiego w Przegini 

w dniu 25.04.2018 r. 

 

 

 
 

I. Organizatorzy: Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego 

                           w Przegini 
 

II. Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych w Gminie  

                                  Jerzmanowice – Przeginia 

 
 

III. Cele konkursu: 

  

         1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.  

         2. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.  

         3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją patriotyczną.  

         4. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci i młodzieży.  

         5. Promocja talentów. 

 
 

IV. Czas i miejsce konkursu:  

 

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Przegini 

 

Dnia: 25.04.2018 r. 

 

Warunki uczestnictwa:  

 

1. Uczestnicy konkursu podzieleni będą na dwie kategorie wiekowe:  

- uczniowie  klas I-III (2 osoby z każdej szkoły);  

- uczniowie  klas IV-VII (2 osoby z każdej szkoły). 

  

2. Przy doborze repertuaru można uwzględnić wiersze o tematyce patriotycznej, a także 

opiewające piękno przyrody Polski, jej zabytki i sławiące wielkich Polaków. 

 

 

3.  Czas recytacji nie powinien przekraczać 3 minut. 

 

4. Pierwszy etap konkursu polegać będzie na wyłonieniu przez nauczycieli 

polonistów/wychowawców najlepszego recytatora w danej klasie.  

Jednocześnie sugerujemy, aby wyłonienie zwycięzcy w klasie odbyło się wraz z głośnym 

czytaniem przez uczniów tekstów o tematyce patriotycznej. 



Po czym, każda szkoła organizuje apel z udziałem Wójta Gminy Jerzmanowice  -Przeginia,                  

na którym zwycięzcy z poszczególnych klas zaprezentują swoje utwory.     

Następnie należy wyłonić po dwóch przedstawicieli każdej kategorii wiekowej do drugiego 

etapu konkursu. 

 

 

 

V. Kryteria ocen:  

 

1. Jury oceniać będzie prezentacje uczniowskie według następujących  

    kryteriów:  

- dobór repertuaru (0 – 3 pkt),  

- dykcja (0 – 3 pkt),  

- interpretacja utworu (0 – 3 pkt),  

- ogólny wyraz artystyczny (0 – 3 pkt). 

 

2. Jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów.  

• Jury będzie składało się z co najmniej 3 osób.  

• Wśród członków Jury zostanie powołany Przewodniczący. 

• Członkowie Jury będą oceniali recytację uczniów przyznając punkty                                               

za poszczególne jej elementy. 

• O miejscu uczestnika w klasyfikacji będzie decydowała suma punktów wszystkich 

członków Jury. 

• W razie jednakowej liczby punktów decyduje głos Przewodniczącego Jury. 

• Uczniowie oceniani będą w swoich kategoriach wiekowych: 

–  klasy I – III; 

-  klasy IV - VII 

• Ocenie podlegać będzie jednorazowa recytacja tekstu. 

 

 

VI. Organizacja konkursu:  

 

1. Zgłoszenia zawierające nazwę szkoły, dane uczestnika, klasę, autora i tytuł utworu                        

oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego oraz tel. kontaktowy należy przesłać                       

do dnia 16.04.2018 r. na adres e-mail: zsp.przeginia@gmail.com  

 

2. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody i dyplomy.  

      

3. Koszt dojazdu uczestników pokrywa szkoła, którą reprezentują. 

 

4.W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  z organizatorem-  

    tel. 784687133  lub  664025212. 

 

 
 


