III POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI PROZY
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

PELPLIN 15. 11.2018r.
Pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
oraz Starosty Powiatu Tczewskiego, wydawnictwa „Bernardinum”, Radia „Głos”,
Kociewskiego Magazynu Regionalnego
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pelplinie
I. CELE KONKURSU:
1. Pielęgnowanie piękna i kultury języka polskiego.
2. Prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej.
3. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
4. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej.
5. Poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku.
II. ZASADY ORGANIZACYJNE:
1. Konkurs recytatorski prozy ma zasięg powiatowy i adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach
wiekowych:
 klasy IV – VI szkoły podstawowej
 klas VII- VIII SP-III gimnazjum
2. W ramach Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Prozy odbywać się będzie
turniej recytatorski.
3. Dzieci i młodzież przygotowują do konkursu 1 fragment prozy dowolnego autora.
W związku z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oddzielną kategorię
będzie stanowiła proza patriotyczna.
4. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 4 minut.
5. Każda szkoła może wytypować 3 osoby w poszczególnych kategoriach
wiekowych
6. W turnieju wykonywane mogą być wyłącznie teksty publikowane.
7. Zgłoszenie do etapu powiatowego odbywa się poprzez przesłanie czytelnie
wypełnionych kart uczestników, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach
szkolnych.
8. Termin zgłoszeń upływa 9 listopada 2018r. Zgłoszenia należy przesyłać na
adres:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie
ul. Kościuszki 12 a
83-130 Pelplin
lub e-mailem na adres: spnr2@pelplin.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel.: 602-291-682

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można pobrać na stronie :
www.zs2pelplin.pl w zakładce konkursy.
6. Przesłuchania etapu powiatowego odbędą się w dniach 15.11.2018 roku
od godz. 10.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pelplinie
przy ulicy Sambora 5a
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu eliminacji po zakończeniu
przesłuchań poszczególnych grup wiekowych.
III. KRYTERIA OCENY
1. Organizator konkursu powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji
utworów. Podczas eliminacji jurorzy będą udzielali konsultacji zainteresowanym
osobom.
2. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
 dobór repertuaru (dopasowany do wieku i możliwości percepcyjnych
recytatora),
 kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu – np. tempo recytacji, modulacja,
intonacja, akcentowanie),
 interpretacja utworu (wynikająca integralnie z treści tekstu, odkrywcza,
zaskakująca, oryginalna, spójna, konsekwentna),
 ogólny wyraz artystyczny.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy eliminacji szkolnych mogą typować na konkurs powiatowy po
trzech recytatorów z danej grupy wiekowej.
2. Kolejność prezentacji ustala organizator (po zakończeniu terminu zgłoszeń lista
ukaże się na stronie internetowej www.zs2pelplin.pl zakładka konkursy)
3. Jury przyznaje I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
3. Decyzja jury jest ostateczna.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci otrzymują dyplomy
i nagrody ufundowane przez sponsorów.
5. Recytacje będą nagrywane i prezentowane na antenie Radia „Głos”.
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