
Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego  

„Rodzina, ach rodzina”  

 
1. Konkurs Recytatorski skierowany jest do uczniów klas 0-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami           

Integracyjnym nr 4 w Wieliczce.  
 

2. Cele konkursu: 
● rozwój zdolności recytatorskich, 
● prezentacja umiejętności artystycznych, 
● rozwijanie umiejętności językowych, 
● kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, 
● uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 
3. Termin konkursu: 2 II 2021 r. (3 II– dla Uczniów w Solnym Mieście) 

 
4. Forma konkursu: 

● klasy 0, I-III – stacjonarnie, zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. 
 
Turniej dla klas I-III odbędzie się w budynku głównym Szkoły (2 II) oraz w Solnym Mieście 
(3 II) i będzie podlegał odrębnej ocenie.  
 

● klasy IV-VIII – online za pośrednictwem Cisco Webex. 
 

5. Kategorie wiekowe: 
● klasy 0 
● klasy I – III 
● klasy IV – VI  
● klasy VII – VIII  

 
6. Warunki uczestnictwa: 

● Każda klasa jest reprezentowana w konkursie przez jednego uczestnika.  
● Uczestnik jest zobowiązany zgłosić swój udział do 28 I 2021 r. wraz z podaniem tytułu i autora                

recytowanego utworu do wychowawcy klasy lub organizatorów konkursu. 
● Każdy uczestnik recytuje jeden utwór nawiązujący do tematu konkursu.  
● Podczas recytacji uczeń w kategorii IV-VI i VII-VIII ma włączoną kamerę. 
● Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego 

na publikację wyników konkursu oraz zdjęć i materiałów zarejestrowanych w jego czasie na stronie 
internetowej Szkoły. 
 

7. Kryteria oceny: 
● wybór utworu w kontekście tematu konkursu,  
● opanowanie pamięciowe utworu,  
● trafność interpretacji głosowej. 

 
8. Nagrody: 

● Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
● Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.  
 

9. Spośród laureatów konkursu w kategoriach wiekowych I-III, IV-VI oraz VII-VIII jury wskaże łącznie ośmiu              
uczestników, którzy staną się reprezentantami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w            
Wieliczce w eliminacjach gminnych do 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.  
 
Zgłoszenie uczestnika do etapu gminnego obejmuje kartę zgłoszenia oraz nagranie wystąpienia (płyta DVD             
lub plik), zawierające dźwięk i obraz.  

 
10. Koordynatorzy konkursu: 

● Agnieszka Baś 
● Patrycja Kica 


