
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 

Etap szkolny – 2018/ 2019 

 
1. Organizator : Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku 

2. Cele konkursu: 

- upowszechnienie poezji i prozy wśród uczniów, 

- doskonalenie umiejętności recytatorskich, 

- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.  

3. Warunki uczestnictwa:  

Udział w konkursie biorą uczniowie: 

 klas I – III ,  

 klas IV – VI, 

  klas VII, VIII oraz gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Dolsku. 

 Opiekunowie klas I – III oraz nauczyciele języka polskiego klas IV – VIII oraz klas 

gimnazjalnych typują nie więcej niż dwóch uczniów  z każdej klasy. 

4. Uczestnicy konkursu prezentują się w trzech grupach wiekowych ( klasy I – III, klasy 

IV – VI, klasy VII, VIII oraz gimnazjum) – o kolejności wystąpień decyduje 

losowanie. 

5. W skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dolsku. 

6. Przebieg konkursu:  

Konkurs odbędzie się 04.12.2018 r.  ( wtorek) o godzinie 16:00 w sali widowiskowej 

w Dolsku. 

7. Ocenianie : 

Uczestnicy konkursu zaprezentują wybrany przez siebie repertuar, obejmujący utwór 

poetycki lub fragment prozy o tematyce patriotycznej. Czas prezentacji nie może 

przekroczyć 4 minut. Komisja konkursowa ocenia przyznając punkty za następujące 

elementy:  

- dobór repertuaru do możliwości ucznia ( 1-3 pkt) 

- opanowanie pamięciowe utworu ( 1-3 pkt) 

- kultura słowa ( dykcja oraz emisja głosu – tempo recytacji, modulacja, intonacja) 

( 1-6pkt) 

- ogólny wyraz artystyczny ( 1-3 pkt) 

W sytuacji, gdy suma uzyskanych punktów jest jednakowa, decydujący głos ma komisja.  

8.  Uczestnik prezentuje ten sam utwór na wszystkich trzech etapach konkursu. 

9.  Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomami za udział. 

10.  Do półfinału Wojewódzkiego  Konkursu Recytatorskiego w Poznaniu kwalifikują się 

laureaci konkursu ( zdobywcy miejsc 1 i 2 w każdej kategorii wiekowej ). Ponadto 

laureaci otrzymują dyplomy i nagrody książkowe. Jury może przyznać również  

wyróżnienia uhonorowane dyplomem i nagrodą książkową. 

11.Każdy opiekun zobowiązany jest podać do sekretariatu szkoły imiona i nazwiska 

wybranych uczniów do dnia 28.11.2018 r.  

      12. W roku szkolnym 2018/19  obowiązuje repertuar o tematyce patriotycznej. 

 

 

 

 

 
 


