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REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO  DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  Z WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 

 
I. ORGANIZATORZY KONKURSU 
 
Organizatorem Konkursu Recytatorskiego jest Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego STAL w Rzeszowie. 

 

II.  CELE KONKURSU 

• zainteresowanie uczniów poezją anglojęzyczną, 
• doskonalenie przez uczniów umiejętności językowych, 
• doskonalenie przez uczniów umiejętności recytatorskich, 
• promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów, 
• promowanie dzieci uzdolnionych artystycznie i językowo, 
• umożliwienie prezentacji przez uczniów swoich umiejętności przed 

publicznością. 
•  
III. TERMIN KONKURSU 

 

Przewidywany termin przeprowadzenia konkursu to 17 marca 2022 w 
siedzibie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w Rzeszowie przy 
ul. Mickiewicza 1. O godzinie przeprowadzenia konkursu nauczyciele 
zgłaszający uczniów zostaną powiadomieni najpóźniej na tydzień przed 
planowanym terminem przeprowadzenia konkursu.  

 

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub sposobu 
przeprowadzenia konkursu na wypadek wprowadzenia dodatkowych 
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obostrzeń sanitarnych wynikających z przebiegu pandemii COVID- 19 lub/ 
i wprowadzenia obowiązku nauki zdalnej i jednoznacznym braku możliwości 
przeprowadzenia konkursu stacjonarnie w siedzibie szkoły.  
 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu w sposób 
stacjonarny, uczestnicy zgłoszeni do konkursu będą proszeni o wysłanie 
nagrań swoich występów (najlepiej w formacie mp4) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 marca 2022 go godziny 9:00 na podany poniżej adres 
e-mail: 

e.brzyska@stalsms.pl   

 

IV. ZASADY KONKURSU 

 

1. Konkurs przeprowadzony zostanie dla uczniów klas IV-VI Szkół 
Podstawowych z województwa podkarpackiego. 

2. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników 
konkursu. 

3. Karty zgłoszeniowe (Załącznik 1) oraz zgodę na udział ucznia w 
konkursie (Załącznik 2- uzupełnia rodzic/ opiekun prawny uczestnika 
konkursu) należy przesłać na adres e-mail: e.brzyska@stalsms.pl  do 
dnia 1 marca 2022.  

4. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje i recytuje z pamięci jeden 
wybrany utwór anglojęzyczny. 

5. Uczniowie recytują wybrany utwór przed Komisją.  
6. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele języka 

angielskiego Zespoły Szkół Mistrzostwa Sportowego STAL w 
Rzeszowie.  

7. Czas prezentacji wybranego utworu nie może przekroczyć 3 minut. 
8. Treść prezentowanego utworu powinna być dostosowana do wieku 

uczestnika oraz nie może zawierać treści powszechnie rozumianych 
jako wulgarne i obraźliwe.  

9. Dodatkowym atutem wpływającym na ogólną ocenę prezentacji ucznia 
będzie przygotowanie przebrania, rekwizytów, inscenizacji.  
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V. ZASADY OCENIANIA  

 

Każdy uczestnik za swoją prezentację może zdobyć maksymalnie 20 
punktów. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów, w celu 
wyłonienia laureatów konkursu, ostateczną decyzję o ocenie prezentacji 
podejmuje Komisja Konkursowa. Przy ocenie występu każdego uczestnika 
będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 

A) stopień opanowania pamięciowego prezentowanego tekstu (0-2pkt) 
B) poprawność językowa prezentowanego utworu (0-5 pkt) 
C) wymowa i dykcja (0-5 pkt) 
D) interpretacja utworu oraz ogólne wrażenie artystyczne (0-5 pkt) 
E) wykorzystanie dodatkowych rekwizytów, przebrania itp. (0-3 pkt) 
 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz rozdanie dyplomów i nagród nastąpi w dniu 
konkursu (17 marca 2022).  

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkursu stacjonarnie, 
nauczyciele zgłaszający uczestników z poszczególnych szkół zostaną 
powiadomieni o wynikach konkursu drogą mailową do dnia 31 marca 2022.  

 

VI. NAGRODY 

  

Laureaci konkursu zajmujący kolejno I, II i III miejsce otrzymują dyplomy 
laureata konkursu oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują 
dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie.  
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący Komisji 
Konkursowej. 

2. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja 
Konkursowa. 
 

Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z 
akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.	

	


