
 

 

 

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  W  TUCHOWIE 

zaprasza uczniów i nauczycieli gimnazjów oraz klas VI szkół podstawowych do 

wzięcia udziału w eliminacjach rejonowych do XVIII Ogólnopolskiego 

Konkursu Recytatorskiego im. W. Broniewskiego. Zgłoszenia uczestników         

/w oparciu o załączony regulamin/ prosimy przesyłać na pocztę elektroniczną 

szkoły w terminie do 21 marca 2013 r. Konkurs odbędzie się 26 marca 2013 r.             

o godz. 9.00 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie, 

przy ul. Jana Pawła II 10. Zachęcamy do udziału i prosimy o kontakt! 

  

  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUCHOWIE 

ul. Jana Pawła II 6 

33-170 Tuchów  

tel. 14 65 25 220/e-mail: zs.tuchow@interia.pl 

 



Regulamin Konkursu Recytatorskiego  

Cele konkursu: 

1. Spopularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum najcenniejszych 
utworów poezji polskiej. 

2. Kształtowanie nawyków częstego obcowania z poezją. 
3. Upowszechnianie sztuki recytatorskiej wśród młodzieży polskiej. 

  

  

Udział w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku 12- 16 lat (klasa VI SP 
oraz klasy I-III gimnazjum) 
 

2. Daną placówkę w konkursie rejonowym reprezentuje tylko dwóch przedstawicieli       
(trzech ze szkół powyżej 600 uczniów). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dopuszczenia ze swojej placówki więcej niż 
trzech przedstawicieli. 

4. Uczestnika obowiązuje pamięciowe opanowanie i wyrecytowanie w języku polskim 
dwóch dowolnych tekstów poetyckich, w czasie nie przekraczającym łącznie 5 minut. 

5. Wykonywana może być wyłącznie poezja polska. 
6. Jury nie będzie oceniało monodramu i poezji śpiewanej. 
7. Teksty winny być odpowiednio dobrane do wieku i możliwości interpretacyjnych 

wykonawcy. 
8. Prezentowane utwory powinny być opublikowane w książkach lub prasie literackiej 

Kryteria oceny: 

1. Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 
2. W swojej ocenie jury będzie się kierowało: 

• doborem repertuaru, 
• interpretacją utworu, 
• kulturą słowa, 
• ogólnym wyrazem artystycznym. 

  

  

  

  

  

  



  

KARTA ZGŁOSZENIA 
do eliminacji rejonowych 

XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  
RECYTATORSKIEGO 
im. Wł. Broniewskiego 

 
Nazwisko i imię 
Recytatora  I........................................................................................................ 
  
Nazwisko i imię 
Recytatora  II....................................................................................................... 
  
Nazwisko i imię 
Recytatora  III....................................................................................................... 
(ze szkoły powyżej 600 uczniów) 
  
Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego uczniów.................................... 
....................................................................................................................................... 
  

PREZENTOWANE UTWORY 
( tytuł, autor) 

  
I/1.......................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
I/2.......................................................................................................................... 
    ........................................................................................................................... 
  
II/1......................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 
II/2......................................................................................................................... 
      ......................................................................................................................... 
  
III/1....................................................................................................................... 
      ........................................................................................................................ 
III/2....................................................................................................................... 
       ....................................................................................................................... 
  
                                                       podpis dyrektora szkoły 
  
  

 


