
Regulamin Szkolnego Konkursu  
 

RECYTATORSKIEGO 
 

4 czerwca 2019 r. 
 

Cele konkursu:  
 

 promocja czytelnictwa,  

 budzenie zainteresowania wartościową literaturą polską i zagraniczną,  

 tworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich  

z umiejętnościami innych,  

 kształtowanie umiejętności recytacji i czytania oraz interpretacji utworów,  

 wykorzystanie księgozbioru biblioteki szkolnej /nowości z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa.  

 
Organizacja i przebieg konkursu:  
 
1. Organizatorami konkursu są nauczyciel bibliotekarz p. Edyta Gawin, nauczyciele języka 

angielskiego: p. Barbara Gawin, Sabina Dudek, p. Agnieszka Machno, oraz nauczyciele poloniści: 

p. Danuta Paduch, p. Barbara Piotrowska i p. Irena Firlej-Liszka. 

2. w konkursie biorą udział chętni uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP 

w Krakowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie i zaproponowali tytuł wiersza do recytacji do 

31 maja 2019 r. (utwory zostaną zweryfikowane przez organizatorów).  

3. Konkurs odbędzie się 4 czerwca 2019 r. w godz. 12.00-13:00 (wtorek) w auli szkolnej przy ul. 

Rzeźniczej 4 w Krakowie – w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”  

/akcja czytelnicza czasopisma „Biblioteka w Szkole”/, o ile do konkursu przystąpi po minimum 

pięciu chętnych do recytacji w każdym z języków. 

4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania maksymalnie po jednym wierszu  

w języku polskim i/lub angielskim (prezentują autora i tytuł wiersza, ewentualnie podają nazwę 

tomiku); czas na recytację jednego wiersza to maksymalnie 2 minuty). 

5. Każda osoba może przeczytać tylko jeden utwór po polsku i jeden po angielsku. 

6. Podczas recytacji ocenie podlegać będą:  

a) technika czytania/recytacji (płynność, poprawność artykulacji głosek, dykcję, tempo czytania), 

b) środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego   

natężenie, mimika, interpretacja utworu, kontakt z odbiorcą, radzenie sobie z tremą), 

c) autoprezentacja. 



d) inne (możliwość przygotowania sobie do recytacji podkładu muzycznego i/lub obrazu do 

wyświetlenia na scenie/tylna ściana za kurtyną). 
 

Poszczególne składniki oceny punktowane będą w skali od 1 do 5. Suma zdobytych punktów wyłoni 

zwycięzców konkursu. 

 

7. Nagrody: 

a) ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, 

b) symboliczne nagrody rzeczowe finansuje Dyrektor Szkoły; 

c)  uczestnicy i laureaci konkursu otrzymają odpowiednio oceny z języka polskiego i języka  

 angielskiego. 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 


