
 

 

 
 
 
 
 

 

XVIII   POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Wrocławia i powiatu wrocławskiego 

  

OORRGGAA NNIIZZ AATTOO RR   
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 113 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1                     
WE WROCŁAWIU 

  

RREEGGUU LLAA MMIINN   
 

I 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych Wrocławia i powiatu 
wrocławskiego - zwycięzców eliminacji gminnych i dzielnicowych 

 Konkurs posiada status eliminacji powiatowych do etapu regionalnego  

 Przewidywany termin konkursu:   14.04.2018 r.( sobota )  godz. 9.00 

 Miejsce konkursu:   Szkoła Podstawowa nr 113 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu. 
 

II 
 
Celem konkursu jest: 

 popularyzowanie literatury pięknej 
 odkrycie i wspieranie talentów recytatorskich, 
 poszukiwanie nowatorskich interpretacji utworów literackich i poetyckich, 
 dbałość o kulturę żywego słowa, 
 doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez udział w konkursie. 
 integracja środowiska nauczycieli, uczniów i rodziców Wrocławia i powiatu wrocławskiego  

 

III 
 

 Do konkursu zaproszeni są indywidualni recytatorzy, solowi interpretatorzy poezji śpiewanej oraz 
duety.  

 Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór, którego czas prezentacji nie może przekraczać 5 
minut. Uczniowie, którzy brali udział w poprzednich edycjach konkursu powinni wybrać inny utwór niż 
wykonywany w ubiegłych latach. 

 Podczas prezentacji dopuszczalna jest oszczędna gestykulacja oraz używanie drobnych rekwizytów  
i elementów stroju związanych z treścią utworu (nie pełna charakteryzacja i przebranie) 

 Konkurs obejmuje  dwie kategorie : 
o recytację 
o poezję śpiewaną 



 W konkursie ocenia się wyraziste, pełne ekspresji wykonanie z pamięci tekstów poezji i prozy 
artystycznej. Recytacja odbywa się bez używania mikrofonu. 

 Komisja oceniająca zwraca uwagę na: 
o dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych 

uczestnika oraz wieku), 
o interpretację tekstu 
o dykcję, umiejętność modulacji i stosowania siły głosu 
o ogólne wrażenie artystyczne 

 

 Komisja oceniająca          
       typuje do następnego etapu: 

o  do trzech laureatów w kategorii – recytacja 
o do trzech laureatów w kategorii – poezja śpiewana 

          przyznaje: 
o do trzech wyróżnień w każdej kategorii 

 

IV 
 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie uczestników wyłonionych w eliminacjach 
rejonowych - maksymalnie do 5 kandydatów w obu kategoriach łącznie – do 6. 04. 2018 r. pod 
adresem: 

o e-mail biblioteka@sp113.wroc.pl  lub 
o Szkoła Podstawowa nr 113  im. A. Rapackiego 

54-438 Wrocław,   ul. Zemska 16c  
tel./ fax.  71 798 69 15 w. 130 

 Zgłoszenie (wypełnione elektronicznie na karcie uczestnictwa) powinno zawierać następujące dane: 
o - imię i nazwisko uczestnika 
o - klasa, szkoła 
o - kategoria 
o - tytuł i autor utworu 
o - imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczestnika 

 Zgłoszenia przesłane po terminie lub niepełne nie będą uwzględniane. 

 Repertuar zgłoszony na karcie uczestnictwa przez organizatora eliminacji gminnych lub 
dzielnicowych nie może być zmieniony. 

 
Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia kolejności występu poszczególnych osób biorących udział  

w konkursie, która zostanie zamieszczona na stronie www.sp113.wroc.pl dwa dni przed eliminacjami. 
 

V 
 

Organizator eliminacji gminnych lub dzielnicowych jest zobowiązany do zapoznania reprezentantów 

zgłoszonych do etapu powiatowego oraz ich opiekunów prawnych i nauczyciela prowadzącego   

z regulaminem  XVII edycji konkursu powiatowego. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej nr 113 we Wrocławiu oraz na oficjalnym Fanpagu SP113 zarówno ucznia jak  
i nauczyciela prowadzącego. 
 (art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 

VI 
 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury. 
Organizatorki: Elżbieta Czarny, Ewelina Sambor  

mailto:biblioteka@sp113.wroc.pl
http://www.sp113.wroc.pl/

