
REGULAMIN  XXII  SZKOLNEGO  KONKURSU  
RECYTATORSKIEGO  DLA  UCZNIÓW  KL. I – III 

Rok szkolny 2021/2022 

 

Cele konkursu: 

       - rozwijanie zainteresowań poetyckich, 

       - kształcenie umiejętności wyrazistej interpretacji i ciekawej prezentacji  

          tekstu poetyckiego, 

       - wyrabianie tzw. „zdrowej rywalizacji”. 

 

Uwagi wstępne: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 1- 3.  

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.    

           5. Organizatorem konkursu jest nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  –   

               Danuta Szymanowska  

           6. Organizator  nie ma wpływu na  werdykt jury. 

                

 

Przebieg konkursu: 

1. I etap odbywa się w klasach w terminie do 11 marca 2022r. i wyłania 

3 reprezentantów do konkursu szkolnego na poziomach klas. 

         2. Finał szkolny konkursu dla klas I i II odbędzie się 24 marca 2022r. 

             w holu szkoły według następującego 

Klasy I – godz. 8.50 do godz. 9.30 

Klasy II – godz. 9.40 do godz. 10.25 

Finał szkolny dla klas III odbędzie się 31 marca 2022r. w holu szkoły 

od godz. 9.00 do 10.00. 

             



              W finale szkolnym wezmą udział reprezentanci poszczególnych klas.     

 Z każdego poziomu wybrani zostaną najlepsi recytatorzy, którzy będą 

reprezentować poszczególne poziomy klas w finale międzyszkolnym, 

który odbędzie się 11 maja 2022r.  

3. Jury ma prawo nie przyznać I miejsca, jeśli recytatorzy nie spełniają 

kryteriów oceny recytacji. Dopuszcza się także przyznanie ex aequo dwóch 

miejsc pierwszych, jeśli poziom recytacji jest bardzo wysoki. Wszelkie 

niuanse podczas konkursu rozstrzyga jury. 

4.  W skład jury wejdą: wicedyrektor - p. M. Łagodzińska, 

     kierownik świetlicy – p. M. Olejniczak oraz nauczyciel polonista - 

     p. M. Kurek. 

        5.  Jury oceni uczestników według następujących kryteriów: 

- spójna i wyrazista interpretacja utworu, 

- duża kultura żywego słowa,  

- poprawna pod każdym względem wymowa i intonacja, 

            - ogólny wyraz artystyczny. 

6. Kolejność recytacji zostanie ustalona w drodze losowania. 

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi  

 w innym terminie. O terminie wręczenia nagród i dyplomów wszyscy    

 uczestnicy konkursu zostaną poinformowani w dniu konkursu. 

 8. Organizator prosi wychowawców o pomoc uczniom  w wyborze  

    atrakcyjnych i ciekawych wierszy. 

 9. Organizator dopuszcza możliwość zmiany terminu konkursu.  

O zmianie terminu wszyscy zainteresowani zostaną niezwłocznie 

powiadomieni. 

  

 

                                                                                Danuta Szymanowska 


