
REGULAMIN XX MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  

RECYTATORSKIEGO  DLA UCZNIÓW  KL. I - III 
Rok szkolny 2021/2022 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Galileusza 14, 60- 158 Poznań 

Osoba odpowiedzialna: Danuta Szymanowska  

 

Cele konkursu:  

                - rozwijanie zainteresowań poetyckich, 

                - kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej           

                   prezentacji tekstu poetyckiego,  

                - wyrabianie „ zdrowej” rywalizacji. 

Uwagi wstępne: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie kl. I-III. 

2. Konkurs składa się z 3 etapów: 

• etap klasowy 

• etap szkolny na poziomach klas 

• etap międzyszkolny. 

3. Każdy uczestnik konkursu wybiera dowolny wiersz o tematyce  

dziecięcej i recytuje go indywidualnie. 

4. Na konkurs finaliści przychodzą w mundurku szkolnym lub ubrani 

na galowo, nie przynoszą rekwizytów. 

Przebieg konkursu: 

1. I etap odbywa się na terenie klasy w terminie ustalonym w danej  

szkole. 

2. II etap – etap szkolny wyłania 3 finalistów – reprezentantów  

szkoły w etapie międzyszkolnym ( jeden uczeń z każdego 

poziomu). Dopuszcza się możliwość udziału dwóch uczniów  

z jednego poziomu jeśli na etapie szkolnym nie było finalisty  

w jednym z poziomów. 

3. Nazwiska finalistów, tytuły i autora wierszy   

                      należy przesłać na adres mailowy: danszy41@wp.pl lub na adres  

                      Szkoły Podstawowej nr 7 do 21 kwietnia 2022r. 

   Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

                 5. Każdy uczestnik konkursu przynosi na finał konkursu podpisaną  

                     zgodę na publikowanie wizerunku. Formularz zgody dołączony 

                     jest do zaproszenia przesłanego do szkoły. 

4. Finał Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się 

w Szkole Podstawowej nr 7 w dniu  11 maja 2022r. o godz. 11.30 

do około 13.30 w holu szkoły. 

                6.  W skład jury wejdą: dyrektor szkoły, gość specjalny, nauczyciel  

                      polonista, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. 

7. Kolejność recytacji zostanie ustalona w drodze losowania. 

mailto:danszy41@wp.pl


8. Jury oceni uczestników według następujących kryteriów: 

- spójna i wyrazista interpretacja utworu, 

- poprawna pod każdym względem wymowa i intonacja 

- duża kultura żywego słowa 

- ogólny wyraz artystyczny. 

 

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego 

dnia.                    

                  

 

Uwaga!  Proszę, aby finalistom towarzyszyła tylko jedna osoba dorosła  

( nauczyciel). Prosimy o wyrozumiałość. 

 

 

 

              

 

 Organizator konkursu 

                                                                                             Danuta Szymanowska 

                                                                       

                                                                                                 tel. 503 863 427 

                                                                           lub tel. do szkoły 61 8624 931 


