
REGULAMIN V EDYCJI GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA 

UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

,,Zamiast smucić się i płakać 

lubię rymy czasem łapać'' 

 

PATRONI I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU: 

Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol, Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki 

Ośrodek Kultury, Redaktor Naczelna Wronieckiego Bazaru, Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Wronieckiej.  

 

CELE KONKURSU: 

• ukazanie piękna poezji polskich autorów wierszy dla dzieci i młodzieży oraz 

rozwijanie zainteresowań twórczością poetycką  

• rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich  

• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa; 

• budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; 

• integracja różnych środowisk szkolnych z terenu gminy. 

 

ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa im. Agnieszki Bartol w Chojnie 

Osoby odpowiedzialne: 

Agnieszka Banach- Biedziak, Sylwia Lemańska, Katarzyna Machnicka, Dorota Bugaj 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

 

1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach: 

• klasy I – III szkół podstawowych – 2 uczestników ze szkoły – Uczestnicy 

indywidualnie recytują wybrany wiersz polskich autorów poezji dla dzieci  

o tematyce przyrodniczo - ekologicznej.  

Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 

• klasy IV – VI szkół podstawowych – 2 uczestników ze szkoły – Uczestnicy 

indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz polskich autorów poezji 

o tematyce przyrodniczo - ekologicznej.   . 

Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

• klasy VII – VIII  – 2 uczestników ze szkoły – każdy uczestnik indywidualnie 

recytuje wybrany wiersz polskich poetów  o tematyce przyrodniczo - 

ekologicznej  

Łączny czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut. 

 

2. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gesty, 

rekwizyt, podkład muzyczny). 



ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Eliminacje szkolne odbywają się w każdej szkole według zasad ustalonych 

przez nauczyciela (opiekuna). 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszenia oraz zgody  

na wykorzystanie wizerunku dziecka do 10 kwietnia 2020r. 

Karty wraz ze zgodami można dostarczać pocztą na adres: Szkoła Podstawowa  

im. Agnieszki Bartol w Chojnie, Chojno 79, 64-510 Wronki lub e-mailem na adres: 

szkola_chojno@op.pl w temacie wpisując ,, konkurs 

recytatorski''. 

Kartę zgłoszenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka można pobrać 

również ze strony internetowej szkoły www.spchojno.org.pl 

3. Gminny konkurs odbędzie się 19 maja 2022 r. o godz. 9 00 w świetlicy wiejskiej  

w Chojnie. 

4. Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i dokonaniu 

oceny przez Jury w dniu konkursu. 

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. 

Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury. 

Jury w swojej ocenie uwzględni: 

a) dobór repertuaru tzn. dobór wiersza pod względem poziomu do wieku 

uczestnika 

b) opanowanie pamięciowe wiersza 

c) interpretację tekstu (rozumienie treści) 

d) kulturę słowa (dykcja, emisja głosu- tempo recytacji, intonacja, akcentowanie) 

e) postawę i ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element 

ruchu, strój, dekoracja) 

5. Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji 

delegującej. 

6. Wszelkich informacji udzielają odpowiedzialni za organizację konkursu nauczyciele 

Szkoły Podstawowej im. Agnieszki Bartol, tel. 67 2547169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO GMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO DLA KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Szkoła…………………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział 

uczniów: 

RECYTATOR I 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa………… 

• Recytowany utwór: ( tytuły, autor wiersza, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

RECYTATOR II 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa……………… 

• Recytowany utwór: (tytuł, autor wiersza, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

/pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO GMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO DLA KLAS IV – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Szkoła…………………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział 

uczniów: 

RECYTATOR I 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa………… 

• Recytowane utwór: (tytuły, autor, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

RECYTATOR II 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa…………………………………………………………. 

• Recytowane utwór (tytuły, autor, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO GMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO DLA KLAS VII – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Szkoła…………………………………………………………………………………… 

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego zgłaszam udział 

uczniów: 

RECYTATOR I 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa………… 

• Recytowane utwór: (tytuły, autor, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

RECYTATOR II 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa………… 

• Recytowane utwór: (tytuły, autor, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

 

RECYTATOR III 

• Imię i nazwisko 

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

• Klasa………… 

• Recytowane utwór: (tytuły, autor, czas recytacji) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

• Nauczyciel –opiekun……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

/pieczęć szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas Gminnego 

Konkursu Recytatorskiego „Zamiast smucić się i płakać, lubię rymy czasem łapać'' 

odbywającego się w dniu 19 maja 2022r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej 

im. Agnieszki Bartol w Chojnie, szkolnym Facebooku oraz w prasie lokalnej w celu 

przedstawienia relacji z przebiegu konkursu. 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………………………. 

 

Imię i nazwisko rodziców /opiekunów prawnych  

 

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

 

Czytelny podpis rodziców /opiekunów prawnych 

  

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

 

 

 

 

………………………….., dnia………………………….. 

 

 


