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REGULAMIN XX POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
UCZNÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
organizowanego online przez
POWIATOWE CENTRUM
PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Głogowie.
Współorganizatorzy:
➢ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Głogowie
➢ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej
➢ Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie
I. Cele konkursu:
▪
▪
▪
▪

pielęgnowanie piękna i kultury języka,
prezentowanie dzieł literatury polskiej i powszechnej,
rozbudzanie 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.
II. 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. Prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu nazwiska autora i tytułu
utworu.
III. Kryteria oceniania:
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 (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu).
Punktacja: od 0 do 5 pkt za każde kryterium
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Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
I ETAP SZKOLNY
Każda szkoła przeprowadza konkurs do 20.04.2021 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 przeprowadzonego online.
Warunki uczestnictwa w II etapie konkursu online:
1. Warunkiem udziału w II etapie konkursu jest zarejestrowanie przez laureatów I etapu
prezentacji wierszy(2) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (w telefonie).
Prezentację wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy dostarczyć do
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie do 24 kwietnia 2021 r.
2. Prezentację można dostarczyć w jednej z wybranych form:
• nagranie na płycie CD/DVD,
• pamięć USB z możliwością przegrania na laptop w PODM w Głogowie
(po wcześniejszym skontaktowaniu się z A. Kiziak nr kontaktowy 669 849 693,
w którym znajdować się będą prezentacje konkursowe),
• mailem - plik lub link do pliku znajdującego się na wirtualnym dysku (Dysk Google,
Dropbox).
Dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIA do konkursu - załącznik nr 1 (wypełnia każdy
uczestnik konkursu) oznacza akceptację Regulaminu Konkursu, wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku ucznia.
II ETAP MIĘDZYSZKOLNY ONLINE
Przesłuchania dostarczonych nagrań zakwalifikowanych do II etapu Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego klas I – III odbędą się
▪ w dniach 27.04.– 14.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie
przy ul. Gomółki 43 (ETAP MIEJSKI)
Skład komisji konkursowej:
▪ Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego,
przewodnicząca jury
▪ Agnieszka Skrycka – nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka
Pedagogiczna w Głogowie
▪ Ewa Biernasiuk - – nauczyciel bibliotekarz, Biblioteka
Pedagogiczna w Głogowie
▪ dwóch nauczycieli wytypowanych przez organizatorów
w SP nr 12 w Głogowie
▪ w dniach 27.04.– 14.05. 2021 r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej przy
ul. Głogowskiej 19 (ETAP ZAMIEJSCOWY)
Skład komisji konkursowej:
▪ Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz, Biblioteka
Pedagogiczna w Głogowie, przewodnicząca jury
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▪
▪
▪
▪

Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego,
Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,
przedstawiciel Urzędu Gminy w Jerzmanowej
nauczyciel wytypowany przez organizatorów w SP
w Jerzmanowej

Nagrania laureatów II etapu konkursu zostaną przekazane do organizatora III etapu.
III ETAP Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III online odbędzie się
w dniach 19.05 – 26.05. 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie, ul. Jedności
Robotniczej 10, 67 – 200 Głogów.
Skład komisji konkursowej:
▪ Barbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN w Głogowie,
przewodnicząca jury
▪ Mariola Tuz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej
▪ Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny języka polskiego,
▪ Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz, Biblioteka
Pedagogiczna w Głogowie
▪ Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej,
▪ Małgorzata Pieniążek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze
Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie
Lista laureatów III etapu zostanie podana 1 czerwca 2021 r. na stronie Powiatowego Ośrodka
Doradztwa Metodycznego w Głogowie, Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie oraz mediach
lokalnych.
Wszelkich informacji udziela Arlena Kiziak – Powiatowy Ośrodek Doradztwa
Metodycznego, nr telefonu 669 847 693; mail: arlenakiziak01@gmail.com

