
 
 

 

 

 

 

Regulamin konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej 
 

Konkurs Recytatorski ,,Biało – czerwone ścieżki do niepodległości” 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym, 

Dolistowo Stare 112, 19-124 Jaświły. 

 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie 

Starym oraz rodziców. 

 

3. Celem konkursu jest: 

- wspieranie najzdolniejszych uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

recytatorskich, 

- wychowanie patriotyczne młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, 

- przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich utworów 

literacko – patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, 

- podniesienie świadomości narodowej, 

- nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz pamięć o innych  

wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny, 

- podniesienie poziomu świętowania wydarzeń związanych z Ojczyzną, 

- integracja środowiska szkolnego a także rodzinnego. 

 

4. Uczestnicy 

Klasyfikacją do grupy wiekowej jest rok urodzenia recytatora. 

Uczestnicy zostaną podzieleni na trzy grupy: 

- uczniowie klas 1-3, 

- uczniowie klas 4-8, 

- rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym. 

 

5.  Zgłoszenia uczestników: 

- Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 17 października 2018 r. 

- Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

- Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na 

stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

6. Zasady konkursu 

- uczestnicy  przygotowują i wykonują jeden utwór o charakterze patriotycznym, 
- czas występu łącznie nie może przekraczać 5 minut, 
- prezentacja utworów wyłącznie w języku polskim, 

- kolejność występu uczestników jest losowa. 



 

 

7. Terminy 

 

Występ uczestników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 października 2018 

roku o godzine 18 w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w 

Dolistowie Starym. 

 

8. Kryterium oceny stanowić będzie: 

- dobór repertuaru, 

- prawidłowe opanowanie pamięciowe wiersza, 

- dykcja (wymowa staranna, prawidłowa artykulacja głosek, właściwe akcentowanie 

wyrazów), 

- głosowa interpretacja utworów (modulowanie głosem, właściwe akcentowanie 

najważniejszych treści utworu, pauzy, odpowiednie tempo wygłaszania tekstu) oraz ogólny 

wyraz artystyczny, 

-innowacje artystyczne . 

 

* Wykonane utwory będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu 

recytatorskiego. 

* O podziale miejsc decyduje jury. Decyzje jury są ostateczne. 

 

9. Nagrody 

 

1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc, w każdej kategorii wiekowej, uzyskują tytuł laureata. 

2. Dodatkowo laureaci otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

10.  Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczyciela języka polskiego – Wiolety 

Halickiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„Biało – czerwone ścieżki do niepodległości” 

 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

Imiona rodziców:  

Telefon kontaktowy 

do opiekuna: 

 

Nazwa szkoły:  

Autor i tytuł utworu:  

Dodatkowe uwagi: 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE: 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu recytatorskiego i akceptuję 

jego treść. 

2. Wyrażam zgodę na publikację zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych    

i wizerunku do celów związanych z przebiegiem i promocją konkursu. 

3. Oświadczam, iż zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe. 

 

 

 

……………………………….. 

       (miejscowość, data) 

 

 

 

 

…………………………………    …………………………………… 

(podpis uczestnika)      (podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 


