
Konkurs recytatorski 

„Kto Ty jesteś – Polak mały...” 

Regulamin: 

1 ORGANIZATOR – Niepubliczna Szkoła Podstawowa ADVENTURE w Ustce, koordynacja: 

Alina Fogt. 

 

2. TERMIN: 06 listopada 2019r. 

 

3. CELE KONKURSU: 

 

✔ krzewienie i podtrzymywanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych; 

✔ zaakcentowanie niezwykle istotnego dla polskiej poezji wątku patriotycznego; 

✔ popularyzacja poezji o tematyce patriotycznej; 

✔ pielęgnowanie polskiego dziedzictwa narodowego; 

✔ kultywowanie pamięci o wydarzeniach oraz osobach, które zmieniły losy naszej ojczyzny; 

✔ rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży; 

✔ upowszechnienie wśród uczniów piękna mowy ojczystej i kultury żywego słowa; 

✔ uświadomienie uczniom, że każdy z nas jest obywatelem Polski i wspólnie tworzymy 

historię naszego kraju. 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA: 

✔ Szkolny konkurs recytatorski „Kto Ty jesteś – Polak mały...” adresowany jest do wszystkich 

uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce. 

✔ Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednego wiersza o tematyce patriotycznej 

(dostosowanego do poziomu wiekowego uczestnika) oraz wyrecytowanie go przed komisją 

konkursową. 

✔ Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 28 października 2019r. (poniedziałek); zgłoszenia 

przyjmują: Alina Fogt (klasy IV-VII), Malwina Kaczmarowska (klasy I-III). 

 

5. PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: 



✔ klasy I-III (godz. 9.00-10.00); 

✔ klasy IV- VII (godz. 10.30-11.30). 

✔ każdy uczestnik ma na swoją prezentację nie więcej niż dwie minuty; 

✔ po zakończeniu każdego etapu jury wyłania zwycięzców – 3 główne miejsca z każdej 

kategorii; 

✔ wyniki konkursu zostaną przedstawione na ogólnym forum przed wszystkimi uczniami oraz 

kadra Szkoły po zakończeniu drugiego etapu. 

6. KRYTERIA OCENY: 

✔ wybór utworu dostosowany do tematyki konkursowej oraz wieku uczestnika; 

✔ opanowanie pamięciowe tekstu; 

✔ trafność artykulacji głosowej (intonacja, tempo, pauzy, logiczne akcentowanie); 

✔ kultura słowa; 

✔ ogólny wyraz artystyczny (postawa, strój, uzasadniony gest sceniczny). 

 

7. OCENY I NAGRODY: 

✔ zwycięzców wyłania jury w składzie: 

a) Alina Fogt (koordynator działań); 

b) Benona Skrzypek; 

c) Paulina Borowik; 

d) Katarzyna Stelmarczyk. 

✔ Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy; 

✔ laureaci trzech głównych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe. 

 

8. NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI: 

✔ Alina Fogt – regulamin, koordynacja, jury; 

✔ Katarzyna Stelmarczyk – dekoracje, jury; 



✔ Benona Skrzypek – jury; 

✔ Paulina Borowik – dyplomy, jury; 

✔ Malwina Kaczmarowska, Anna Dziedzic, Alina Fogt – przygotowanie uczniów, pomoc w 

doborze wierszy konkursowych. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku oraz 

danych osobowych na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce. 

 


