
 

I Powiatowy Konkurs Recytatorski 
Polskiej Literatury Patriotycznej

„ A to Polska właśnie…”
dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości

     Regulamin Konkursu Recytatorskiego Polskiej Literatury Patriotycznej

I. Organizatorzy: Miejski Zespół Szkół w Dusznikach-Zdroju,
ul. Wybickiego 2a, 57-340 Duszniki-Zdrój,

nr telefonu:74 8669 368
     II.   Cele konkursu:

1. Pielęgnowanie postaw patriotycznych.
2. Popularyzowanie literatury opiewającej piękno naszej Ojczyzny.
3.   Upowszechnianie kultury języka polskiego wśród uczniów.
4.   Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
5.   Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań literaturą patriotyczną, historią naszej      

Ojczyzny.     
6.   Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczniów, promocja talentów.

    III. Czas i miejsce konkursu:
08 listopada 2018 roku,  godz. 9.00 – 14.00, Dworek Chopina

w Dusznikach-Zdroju
  
    IV. Udział w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych,
Gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,

2. Jury oceniać będzie uczniów w dwóch  kategoriach wiekowych:
•   Szkoła podstawowa: klasy VI – VIII, godzina 9.00- 10.45

            •   Gimnazjum i liceum, godzina 11.00 – 12.45
3. Szkołę może reprezentować trzech  przedstawicieli z danej kategorii wiekowej,

IV. Przebieg Konkursu:

1. Konkurs Recytatorski  Polskiej Literatury  Patriotycznej składa się z dwóch etapów: 

o eliminacji szkolnych, mających wyłonić trzech uczestników do etapu 
finałowego;

o finału  konkursu w Dworku Chopina w Dusznikach-Zdroju.

2. W szkole należy przeprowadzić pierwszy etap konkursu i wyłonić trzech uczniów, 
którzy będą reprezentować placówkę w konkursie powiatowym                                   
w Dusznikach – Zdroju.



3. Przeprowadzenie eliminacji dokonuje szkoła, przystępująca do Konkursu.
Finał realizowany jest przez organizatorów;

V. Kryteria oceny: 

o dobór i rozumienie tekstu;

o poprawność i ekspresja wypowiedzi;

o umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością;

o dykcja oraz opanowanie tekstu.

VI Forma przesłuchań podczas etapu finałowego: 

• występy uczestników etapu drugiego oraz finałowego odbywać się będą                        
wobec publiczności, czyli uczniów i opiekunów z innych szkół.

•Uczestnicy zgłaszają się na wyznaczoną godzinę i uczestniczą w całej sesji danej grupy (ok. 
90 min)

 •Finał wyłoni zwycięzców: 1,2,3 miejsce oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii 
wiekowej.

 •Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.

•Uczeń przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy lub fragment dramatu o tematyce  
patriotycznej .

•Długość prezentowanego utworu nie powinna przekraczać  5  minut.

 VI. Sprawy organizacyjne:
          Zgłoszenia  należy wysłać do 31.10.2018r.  pocztą  na adres:
Miejski Zespół Szkół, ul. Wybickiego 2a, 57-340 Duszniki-Zdrój 
lub e-mailem na adres:  loduszniki@interia.pl
        Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe.
                                                                                 Serdecznie zapraszamy!
                                           Organizatorzy: Bogusława Ryczek, Dorota Axmann-Fabia 

 Uwaga !    
Konkurs jest wydarzeniem uroczystym. Organizatorzy zwracają się z prośbą do uczestników  
i ich opiekunów  o zwrócenie uwagi na stosowny do wydarzenia ubiór.

                                    



KARTA ZGŁOSZENIA

I Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Polskiej Literatury Patriotycznej

„ A to Polska właśnie…”
dla uczczenia 100 - lecia odzyskania niepodległości

I. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

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

 Autor i tytuł  prezentowanego utworu:  

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….

II. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

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

 Autor i tytuł  prezentowanego utworu:  

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….

III. Imię i nazwisko ucznia, klasa: 

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

 Autor i tytuł  prezentowanego utworu:  

…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….

V. Szkoła / placówka delegująca / telefon, e-mail /

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

 VI. Imię i nazwisko opiekuna /ów 

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

Pieczątka  szkoły


