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VIII MIĘDZYSZKOLNY       

KONKURS 

  „W kręgu poezji  
ks. Jana Twardowskiego” 

 
Regulamin  

 Konkursu Recytatorskiego 
organizowanego przez Szkołę Podstawową  

im. ks. Jana  Twardowskiego w Zespole Szkół Publicznych   

w Chylicach ul. Dworska 2 

 
Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim „ W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego” 

wszystkich uczniów klas IV-VI  szkół podstawowych. 

Konkurs odbędzie się dnia 28 maja 2016 r. godz. 9.00 

Cele konkursu: 

 Rozwijanie uzdolnień twórczych i umiejętności recytatorskich. 

 Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa 

wśród dzieci. 

 Pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów. 

 Przybliżenie uczniom postaci księdza Jana Twardowskiego i jego poezji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej 

2. Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczestników wyłonionych drogą eliminacji 

szkolnych przeprowadzonych do 14  maja 2016 r. 

3. Uczestnik prezentuje jeden wybrany utwór wierszowany lub fragment prozy o tematyce 

zgodnej z hasłem konkursu. 

4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne ( ruch, gest, rekwizyt), 

jeśli służą one twórczej interpretacji. 

5. Czas wykonywania nie może przekroczyć 5 minut. 

6. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 maja 2016 r. w Zespole Szkól Publicznych  

im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach ul. Dworska 2 

Tel.  (022) 756-41-25       Fax  (022) 750-23-00 

 e – mail   szkolachylice@op.pl     

Organizatorem konkursu jest pani Jolanta Kirago  jolakirago@wp.pl       

7. VI  Międzyszkolny Konkurs Recytatorski odbędzie się 28.05.2016 r. o godz. 9.00  

w Zespole Szkół Publicznych w Chylicach , ul. Dworska 2 . 

mailto:szkolachylice@op.pl
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8.Prezentację ocenia powołane przez  organizatorów jury 

według następujących kryteriów: 

 stopień pamięciowego opanowania tekstu,  

 poprawne  i  płynne  deklamowanie  

 dobór repertuaru ( dostosowanie do możliwości wykonawczych 

uczestnika) 

 świadome używanie środków ekspresji w interpretacji wiersza  

 ogólne wrażenie artystyczne 

Zapewniamy  nagrody oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu recytacji, a uroczysty finał konkursu połączony z 

prezentacją laureatów i  wręczeniem  nagród odbędzie się    1 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół 

Publicznych w Chylicach ul. Dworska 2. 

Gorąco zapraszamy! 

 


