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        POWIATOWE  CENTRUM 

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO 

I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Głogowie 

organizuje POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI  klas I – III 

rok szkolny 2018/2019 

 

Współorganizatorzy:  

 

 Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Głogowie                                

 

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Jerzmanowej 

 
 

 

                                                        REGULAMIN  

            POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO KLAS I – III 

 

Cele konkursu: 

 

 pielęgnowanie piękna i kultury języka, 

 prezentowanie dzieł literatury polskiej i powszechnej, 

 rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania sztuką recytacji, 

 doskonalenie wyrazistej mowy i kompetencji językowych, rozwijanie pamięci, 

wyrabianie odwagi i śmiałości, 

 inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze,  

 integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek. 

 

 

Wymagania konkursowe: 

 

1. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie 

z zakresu poezji dziecięcej. 

2. Podczas recytacji niedozwolone jest gestykulowanie, używanie rekwizytów i strojów. 

3. Długość utworów nie będzie mieć wpływu na jego ocenę, należy jednak zachować 

tzw. maximum: 

 Klasa I max. 4 zwrotki ( 16 wersów) 

 Klasa II max. 5 zwrotek ( 20 wersów) 

 Klasa III max. 6 zwrotek ( 24 wersy) 

4. Prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu nazwiska autora i tytułu 

utworu. 

5. Ucznia obowiązuje strój galowy. 

 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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Kryteria: 

 

1. Dobór repertuaru (utwór powinien być  dobrany do wieku recytatora także pod kątem 

ilości i jakości środków artystycznych). 

2. Interpretacja utworu. 

3. Stopień pamięciowego opanowania tekstu. 

4. Kultura słowa. 

5. Ogólny wyraz artystyczny.   

 

Punktacja: od 0 do 5 pkt za każde kryterium 
 

 

Konkurs odbędzie się w trzech etapach: 

 
 

I ETAP SZKOLNY 
 

Każda szkoła przeprowadza konkurs do  15.02.2019 r. 

W I etapie udział biorą po 3 osoby z każdej klasy ( I, II, III ) 

Wyłonieni w I etapie konkursu uczniowie - po 1 uczniu z kl. I, II, III wezmą udział  

w II etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III. 
 

Pisemne zgłoszenia uczestników do udziału w II etapie  na karcie zgłoszeniowej oraz 

załączniki do regulaminu ( zał. nr 2 - zgoda na publikację danych na stronie internetowej                 

i zał. nr 3 - zgoda na publikację wizerunku) prosimy kierować  do 20.02.2019 r.  
 na adres: 
 

 

 Szkoła Podstawowa nr 12  z Oddziałem Integracyjnym im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu  w Głogowie 

ul. Gomółki 43,    67-200   Głogów 

             –  szkoły z terenu Głogowa (ETAP MIEJSKI ) 
 

 

 

 Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II  w Jerzmanowej 

ul. Głogowska 19,     67 – 222   Jerzmanowa            

             –  szkoły z powiatu głogowskiego  (ETAP ZAMIEJSCOWY) 

 
 

 

Dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA z załącznikami (nr 2 i nr 3 / wypełnia każdy uczestnik 

konkursu)  oznacza akceptację Regulaminu Konkursu,  oraz zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych  i opublikowanie wizerunku ucznia (informacje o przetwarzaniu danych -  

zał. nr 1). 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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II ETAP MIĘDZYSZKOLNY 

 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III  odbędzie się   

 

 w dniu 27.02.2019 r. o godz.9.00 w Szkole Podstawowej  w Jerzmanowej   

            (ETAP ZAMIEJSCOWY), 

 

 w dniu 28.02.2019 r. o godz. 9.00  w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie                                       

(ETAP MIEJSKI). 

 

 

Udział w konkursie weźmie 3 uczniów z danej szkoły (po 1 uczniu z kl. I, II, III). 

W II etapie konkursu zostanie wyłonionych  9 uczniów (w etapie miejskim i zamiejscowy), 

którzy wezmą udział w III etapie konkursu na szczeblu powiatowym. Będą to uczniowie, 

którzy zajmą I, II, III miejsce w kategorii klas I, II, III. 

 

 

III ETAP Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III odbędzie się  

20.03.2019 r. o godzinie 9.00  w PCPPP i DN – Biblioteka Pedagogiczna,  

ul. Jedności Robotniczej 10,  67 – 200  Głogów. 

 

Udział w III etapie konkursu weźmie 9 uczniów wyłonionych w II etapie  Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego klas I – III szkół miejskich i 9 uczniów wyłonionych w II etapie  

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III szkół zamiejscowych  

( razem 18 uczestników). 

W III etapie wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii klas I, II, III. 

 

 
 

 

http://www.pcpppidn.eu/

