REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
MALI RECYTATORZY – WOLSZTYN 2019

Organizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Wolsztynie,
- Urząd Miejski w Wolsztynie,
- Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.
Cele konkursu:
- ukazanie piękna poezji polskich autorów wierszy dla dzieci oraz rozwijanie
zainteresowań twórczością poetycka,
- rozwijanie zdolności i doskonalenie umiejętności recytatorskich,
- rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury
żywego słowa,
- budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów,
- integracja różnych środowisk szkolnych z terenu gminy i powiatu.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych Powiatu
Wolsztyńskiego.
2. Szkołę może reprezentować jeden uczestnik z każdej klasy (np. jeżeli w
szkole jest pięć klas piątych to liczba zakwalifikowanych uczestników nie może
przekroczyć liczby pięć z poziomu klas piątych).
3. Uczestnicy indywidualnie recytują dowolnie wybrany wiersz polskiego poety.
4. Łączny czas recytacji nie może przekroczyć 4 minut.

Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs składa się z czterech etapów:
1. Klasowy – chętni uczniowie przygotowują wybrany tekst poetycki, który
deklamują na forum klasy. Nauczyciel wybiera trzy najlepsze prezentacje
utworu i kwalifikuje je do etapu szkolnego.
2. Szkolny – trzech uczniów z klasy prezentuje wybrany przez siebie utwór.
3. Gminny – do tego etapu szkoły kwalifikują jednego uczestnika w
przeliczeniu na ilość oddziałów w każdej kategorii wiekowej ( np. jeśli w
szkole są cztery klasy szóste, to liczba zakwalifikowanych uczniów nie
może przekroczyć liczby cztery).
4. Powiatowy – laureaci etapu gminnego przedstawiają wybrane wiersze.
Zasady oceniania:
- Prezentacje uczestników ocenione zostaną przez niezależne jury.
- Jury w swojej ocenie uwzględni:
1. Dobór tekstu do możliwości uczestnika i jego pamięciowe opanowanie.
2. Trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja,
modulacja głosu, tempo, pauza).
3. Kulturę słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
4. Ogólny wyraz artystyczny.
- Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich uczestników i
dokonaniu oceny przez Jury w dniu konkursu.
-

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

-

Sprawy sporne rozstrzyga organizator w porozumieniu z Jury.

- Wykonawcy oraz ich opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji
delegującej.

Założenia organizacyjne:
Terminy:
1. Etap klasowy i szkolny przeprowadzany jest w danej placówce, w czasie
określonym przez osoby

odpowiedzialne za

eliminacje do konkursu

recytatorskiego.
2. Etap gminny w gminie Wolsztyn odbędzie się 21.05.2019r. o godz. 9.00 dla
klas I – III, 22.05.2019 r. o godz. 9.00 dla klas IV – VIII.
3. Eliminacje gminne w gminie Przemęt i Siedlec należy przeprowadzić do dnia
22.05.2019r.
Uwaga: Warunkiem udziału w konkursie gminnym jest dostarczenie
protokołów z przeglądów szkolnych, kart zgłoszenia do 16 maja 2019r. ,
natomiast w powiatowym do 28 maja 2019r. Karty należy dostarczać pocztą na
adres:
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia
Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie
ul. Konopnickiej 1
64-200 Wolsztyn
z dopiskiem: Konkurs Recytatorski 2019
Kartę zgłoszenia

oraz listę zbiorczą można pobrać ze strony internetowej

szkoły.
4. Powiatowy konkurs dla klas I – III odbędzie się 04.06. 2019 r. o godz. 9.00 w
Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia, a
dla klas dla klas IV – VIII 05.06. 2019 r. o godz. 9.00.
Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i
materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w
terminach podanych w regulaminie.

Wszelkich informacji udzielają odpowiedzialni za organizację konkursu
nauczyciele:
Daria Skrobisz (tel. 502 244 828)
Malwina Mania
Małgorzata Manuszak
Aleksandra Żak Boczar
Dyrektor szkoły:

Współorganizatorzy:
Gmina Wolsztyn
Powiat wolsztyński

