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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO 

,,Barwy jesieni w poezji dla dzieci” 
 

 
 

1. Nazwa konkursu, organizatorzy: 

Szkolny Konkurs Recytatorski: ,,Barwy jesieni w poezji dla dzieci” 

Organizator konkursu: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdańsku 

Koordynatorzy: mgr Aleksandra Leyk, mgr Urszula Reterska 

 

2. Cele konkursu: 

- rozwijanie zdolności recytatorskich, 

- zainteresowanie uczniów poezją, 

- zachęcanie do występów na scenie, 

- prezentacja umiejętności uczniów, 

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 

3. Zasady uczestnictwa: 

-  konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III, 

-  każdy wychowawca typuje jednego ucznia wyłonionego podczas eliminacji 

klasowych, 

-  konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego na temat 

jesieni, 

-  zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Aleksandry Leyk lub p. Urszuli 
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Reterskiej, poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej. 

 

4. Przebieg konkursu 

Przebieg konkursu jest dwuetapowy: 

a) I etap : eliminacje klasowe – wychowawca typuje 1 uczestnika konkursu do 

16 listopada 

b) II etap: eliminacje szkolne – do 27 listopada – wytypowany uczeń z klasy 

dostarcza występ nagrany na pendrive do p. Aleksandry Leyk lub p. Urszuli 

Reterskiej.  

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników, nastąpi 1 grudnia 2020 r.  

 

5. Kryteria oceny 

Komisja w skład, której wchodzą: 

- mgr Aleksandra Leyk, 

- mgr Urszula Reterska, 

- wicedyrektor ZSP6 w Gdańsku 

dokona oceny według następujących kryteriów: 

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

• interpretacja tekstu, 

• kultura słowa, 

• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, 

rekwizyty, strój). 

  

6. Nagrody dla laureatów 
 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 
Zostaną również przyznane 3 wyróżnienia w formie dyplomów. 
 
 

Aleksandra Leyk, Urszula Reterska
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 

W SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM  
,,Barwy jesieni w poezji dla dzieci” 

 

 
 
 

1. Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………… 

2. Klasa:……… 

3. Autor i tytuł wiersza:……………………………………………………… 

4. Informacje ważne dla organizatora konkursu:…………………………… 

……………………………………………………………………………… 

      5. Akceptacja wychowawcy klasy…………………………………………… 

                                                                                   Podpis wychowawcy 

      6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Szkolnym Konkursie 
Recytatorskim „Barwy jesieni w poezji dla dzieci”       

TAK        NIE

 
7. Wyrażam zgodę na publikację nagrania wiersza wykonanego przez moje 
dziecko, na szkolnej stronie internetowej 

TAK       NIE
8. Wyrażam zgodę na publikację nagrania wiersza wykonanego przez moje 
dziecko, na szkolnym facebooku                                                           TAK       NIE 

 
*Proszę otoczyć pętlą wybraną odpowiedź. 


