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  Regulamin międzyszkolnego 

konkursu recytatorskiego 

 
ZIMOWE STROFY 

 
organizowanego przez Zespół Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. 
 

       
 

 

I  Organizator: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie. 

II Cel konkursu: -popularyzacja poezji i prozy wśród młodzieży; 

    - ukazanie piękna języka polskiego; 

- rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności 

recytatorskich; 

    - rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, 

    - upowszechnianie kultury żywego słowa wśród młodzieży. 

III Uczestnicy:  Konkurs organizowany jest w następujących grupach 

wiekowych: 

        I    - uczniowie klas IV – VI  

          II   - uczniowie klas VII – VIII oraz klasy I szkoły        

ponadpodstawowej  

 

IV Termin: Termin konkursu wyznacza się na 10 grudnia 2019 r. godz. 9.00.  
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V Zasady uczestnictwa: 

 Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden utwór poetycki lub 

jeden fragment prozy o tematyce związanej z zimą (zima jako pora roku, 

krajobraz i pejzaż zimowy, Wigilia, Boże Narodzenie, etc.). 

 Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 

 Dopuszcza się recytowaniu utworów z podkładem muzycznym. 

 Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, 

rekwizyt), jeśli służą one twórczej interpretacji. 

 Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz 

artystyczny. 

 Obowiązują karty zgłoszenia ucznia do konkursu (wzór karty w załączeniu). 

 Każda szkoła może być reprezentowana przez maksymalnie 5 uczestników. 

 Rodzice lub opiekunowie prawni proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu. Zgodę należy 

dostarczyć w dniu Konkursu (wzór zgody w załączeniu). 

VI Kryteria oceny recytacji: 

 Dopasowanie tekstu do wieku i płci recytatora. 

 Oryginalność wyboru recytowanego tekstu. 

 Tekst umożliwiający uczniowi zaprezentowanie uczniowi wszystkich jego 

walorów głosowych. 

 Staranna wymowa zgodna z zasadami kultury słowa. 

 Prawidłowa artykulacja głosek, właściwe akcentowanie wyrazów. 

 Panowanie nad oddechem, swobodne posługiwanie się nim. 

 Modulowanie głosem, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu. 

 Respektowanie znaków interpunkcyjnych. 

 Stosowanie pauz zgodnie z intencją autora lub przyjętą interpretacją. 

 Właściwe tempo wygłaszania tekstu. 

 Bezbłędne opanowanie pamięciowe. 
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 Oryginalność występu recytatora (odczucia i wrażenia słuchaczy). 

VII Ocena i nagrody: 

 

1) Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatora 

Konkursu. 

2) Jury będzie oceniało wiersze oraz fragmenty prozy wygłaszane z pamięci 

przez uczniów pod względem zastosowania odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, 

siły głosu. 

3) Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury większością głosów. 

4) Jury przyznaje 4 nagrody (Grand Prix, I, II, III miejsce), oraz wyróżnienia. 

5) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. 

6) Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Konkursu. 

7) Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. 

8) Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy i słodkie upominki. 

9) Laureaci otrzymają nagrody książkowe, słodkie upominki oraz pamiątkowe 

dyplomy. 

10) Podziękowania otrzymują również nauczyciele przygotowujący uczniów do 

udziału w konkursie. 

 

VIII Warunki uczestnictwa w Konkursie recytatorskim „Zimowe strofy”: 

1. Zgłoszenia na konkurs przesyłamy do dnia 6 grudnia 2019 roku (piątek). 

 Pocztą elektroniczną na adres: anna_zet@onet.eu 

 Faksem na numer: (24) 356 27 48. 

 Listownie na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, Mieczysławów 2, 99-314 

Krzyżanów. 

2. Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Anny 

Zomerfeld (nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze i plastyki) 

anna_zet@onet.eu lub telefonicznie 781 781 033. 
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3. W załączeniu przesyłam karty zgłoszeniowe oraz zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. 

4. Dostarczenie w terminie karty zgłoszenia oznacza akceptację przez 

uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu recytatorskiego „Zimowe 

strofy”. 

5. Informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie umieszczona na 

stronie internetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  

w Mieczysławowie (www.mieczyslawow.edu.pl) oraz w lokalnych mediach. 
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KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS RECYTATORSKI 

„ZIMOWE STROFY” 

 

Imię i nazwisko uczestnika: .................................................................................................. 

 

Nazwa i adres szkoły: .............................................................................................................. 

 

 …................................................................................................................................................... 

 

Klasa/wiek: ….............................................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna / nauczycieli opiekunów: 

……………........................................................................................................................................ 

 

Telefon kontaktowy do nauczyciela-opiekuna: 

.................................................................................................................................. 

 

Poczta e-mail. : .......................................................................................................................... 

 

Autor i tytuł recytowanego utworu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(karta zgłoszenia może być kserowana w zależności od ilości chętnych uczestników) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w zakresie 

przeprowadzenia i realizacji (wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru 

nagrody oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych 

mediach) konkursu recytatorskiego pt. Zimowe strofy. 

................................      ........................................... 
miejscowość i data       podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w zakresie 

przeprowadzenia i realizacji (wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru 

nagrody oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych 

mediach) konkursu recytatorskiego pt. Zimowe strofy. 

................................      ........................................... 
miejscowość i data       podpis 
 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………………………………………. 

przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie w zakresie 

przeprowadzenia i realizacji (wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania i odbioru 

nagrody oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnych 

mediach) konkursu recytatorskiego pt. Zimowe strofy. 

................................      ........................................... 
miejscowość i data       podpis 

 


