
REGULAMIN 

 KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I -VI 

POECI NASZEGO REGIONU 

ELIMINACJE DO 37. MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

Organizatorzy konkursu 

Na I i II etapie konkursu – Zespół Szkół w Krasnobrodzie 

Koordynator konkursu – nauczycielka języka polskiego Grażyna Nowosad 

Na III etapie konkursu – Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 

Na IV etapie konkursu – Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 

Cele konkursu 

- odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra, 

- doskonalenie sztuki recytacji,  

- motywowanie uczniów do poznawania twórczości pisarzy regionalnych, 

- popularyzowanie poezji wśród dzieci, 

- zachęcanie do występów publicznych, 

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze, 

- kultywowanie i propagowanie kultury słowa. 

Zasady uczestnictwa 

Niniejszy regulamin został opracowany z myślą o uczestnikach konkursu recytatorskiego z Zespołu Szkół 

w Krasnobrodzie. Uwzględnia założenia 37. Małego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs zostanie 

przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych uczniów klas I – III oraz uczniów klas IV – VI.  

Zasady doboru i prezentacji tekstów 

W obu kategoriach uczniowie recytują jeden tekst (wiersz lub prozę) dowolnie wybranego twórcy. Mile 

widziane utwory poetów i prozaików naszego regionu, tj. Zamojszczyzny (np. Zbigniewa Dmitrocy, Marii 

Domańskiej, Feliksy Lewandowskiej, Marianny Olszewskiej, księdza Pawła Słonopasa, Aliny Słoty, 

Bolesława Leśmiana), a także teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym, co jest naprawdę bliskie 

młodym recytatorom. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wskazane 

byłoby uwzględnienie przy wyborze tekstów utworów o tematyce patriotycznej.  

Uwaga! Dopuszcza się kompilacje kilku krótkich tekstów w wykonaniu łącznym. Czas prezentacji nie może 

przekroczyć 5 minut. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu. 

Plan organizacyjny konkursu 

Konkurs recytatorski odbędzie się w drodze czterostopniowych eliminacji: klasowych, szkolnych, 

powiatowych i wojewódzkich.  

Pierwsze dwa etapy organizowane są pod hasłem „POECI NASZEGO REGIONU”.  

 



I etap – eliminacje klasowe 

Nauczyciele języka polskiego oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej organizują w swoich klasach 

przesłuchania konkursowe i typują do dwóch uczniów, którzy wezmą udział w II etapie konkursu.  

Wyniki tego etapu należy przekazać w formie wiadomości w dzienniku elektronicznym do p. Grażyny 

Nowosad w terminie do 25 kwietnia 2018 roku. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię  

i nazwisko recytatora, klasa, wiek, imię i nazwisko, adres i telefon oraz e-mail nauczyciela, repertuar (tytuł 

wiersza lub fragmentu prozy, imię i nazwisko autora). 

II etap – eliminacje szkolne  

Termin – 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), godz. 900 

Miejsce – Zespół Szkół w Krasnobrodzie  

III etap – eliminacje powiatowe 

Termin – 10 maja 2018 roku (czwartek), godz. 900  

Miejsce – Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20, Zamość 

Komisja konkursowa spośród uczestników tego etapu wyłoni po dwóch recytatorów w każdej kategorii 

wiekowej, którzy zaprezentują się w finale konkursu podczas Wojewódzkiego Koncertu Laureatów. 

IV etap – Wojewódzki Koncert Laureatów  

Termin – 5-6 czerwca 2018 roku (wtorek – środa)  

Miejsce - Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin 

Kryteria oceny recytacji 

Przy ocenie występu uwzględniane będą: 

- wartość artystyczna (walory) prezentowanego tekstu, 

- dobór repertuaru ze szczególnym promowaniem utworów poetów współczesnych z Krasnobrodu  

i najbliższego regionu, a także z uwzględnieniem tematyki tekstu, 

- dostosowanie wybranego tekstu do wieku i możliwości wykonawczych recytatora, 

- artystyczna interpretacja utworu, w tym umiejętność przekazania treści i idei tekstu, wykorzystania 

środków ekspresji; oryginalność przekazu, 

- kultura słowa, czyli poprawność wymowy, wzorowa dykcja, emisja głosu, 

- ogólny wyraz artystyczny, a więc umiejętność nawiązania kontaktu ze słuchaczami, tworzenie nastroju, 

kultura zachowania na scenie, autentyczność przekazu. 

Nagrody dla uczestników 

Nagrodzeni i wyróżnieni w eliminacjach szkolnych otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.  

O nagrodach na III i IV etapie konkursu decydują organizatorzy tych eliminacji.  

Uwagi 

Werdykt jury jest niepodważalny. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian 

organizacyjnych i prawo wyłączności w interpretacji niniejszego regulaminu. Koordynator konkursu udziela 

wszelkich informacji i porad merytorycznych.  


