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Regulamin konkursu recytatorskiego 

SŁOWEM  MALOWANE – ŚWIAT WOKÓŁ NAS 

dla 

Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 

 

 

Konkurs SŁOWEM  MALOWANE – ŚWIAT WOKÓŁ NAS przeznaczony jest  

dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Umożliwia dzieciom i młodzieży 

przeżywanie doznań artystycznych oraz daje możliwość prezentacji umiejętności 

recytatorskich w przyjaznej atmosferze.                                                                                                         
 

I. Organizatorzy:  

PCPPPiDN w Głogowie,  

 ul. Jedności Robotniczej 38      tel. (76) 838 42 93 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie,  

 ul. Jedności Robotniczej 15       tel. (76) 726 56 22 

II . Założenia organizacyjne. 

 Konkurs odbędzie się 23 października 2019 r.  

 w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 15. 

Uroczyste rozpoczęcie o godz. 11.00.  

III. Temat: „ Świat wokół nas ”  

W zakres tematyki wchodzą wiersze polskich poetów ukazujące piękno otaczającego nas 

świata. 

IV. Cele konkursu: 

- popularyzowanie poezji polskich poetów, 

- uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata, 

- odkrywanie predyspozycji i zainteresowań uczniów, 

- kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji werbalnej, 

- rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży, 

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

V. Zasady uczestnictwa. 

Konkurs adresowany jest do uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi i odbywa się 

w następujących kategoriach wiekowych: 

 • uczniowie szkoły podstawowej: 

   - klasy I- IV, 

   - klasy V – VIII, 

  • uczniowie szkoły ponadpodstawowej. 
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VI. Kryteria oceny: 

     - dobór repertuaru, 

     - pamięciowe opanowanie tekstu,  

     - kultura słowa, 

     - interpretacja tekstu, 

     - ogólny wyraz artystyczny. 

 

VII. Nagrody dla laureatów 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i upominki, które zostaną uroczyście wręczone     

podczas rozstrzygnięcia konkursu. 

Pozostałym uczestnikom konkursu wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy – podziękowania. 

 

VIII. Czas trwania prezentacji :  2 -5 min. 

IX. Prosimy o dokładne podanie tytułów wierszy oraz ich autorów.  

X. Pisemne zgłoszenia uczestników na karcie zgłoszeniowej oraz załączniki do regulaminu  

     -   zał. nr 1 - zgoda na publikację danych na stronie internetowej,  

     -   zał. nr 2 - zgoda na publikację wizerunku, 

prosimy kierować na  adres: 

P C P P P i D N  Ośrodek  Doradztwa Metodycznego    

 67-200 Głogów ul. Jedności  Robotniczej 38 

 lub 

 ZPSW w Głogowie,  ul. Perseusza 7 

 z dopiskiem:  Konkurs Recytatorski „ Słowem Malowane –Świat wokół nas” 

 w terminie do 15 października 2019r. 

Dostarczenie w terminie KARTY ZGŁOSZENIA oznacza akceptację  

Regulaminu Konkursu. 

 

Prosimy o dołączenie kserokopii recytowanego przez uczestnika wiersza do Karty Zgłoszenia. 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 665 – 703 -318. 
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