
REGULAMIN  

III Konkursu Recytatorskiego „Warszawa Lirycznie” 

 

 Organizatorem III Konkursu Recytatorskiego „Warszawa Lirycznie” jest Szkoła 

Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie. 

 Rodzice uczniów biorących udział w konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych swoich dzieci na potrzeby Konkursu Recytatorskiego „Warszawa 

Lirycznie”. 

 

 Cele konkursu: 

 Upowszechnianie twórczości literackiej dotyczącej Warszawy. 

 Odkrywanie uzdolnień recytatorskich wśród uczniów klas  

      IV – VIII szkół podstawowych. 

 Stworzenie możliwości recytatorskiej rywalizacji. 

 Doskonalenie umiejętności pięknej recytacji. 

 Inspirowanie młodych ludzi do samodzielnych poszukiwań literackich. 

 Rozbudzanie wśród warszawskiej młodzieży miłości do swojego miasta za 

pośrednictwem literatury. 

 

 Warunki uczestnictwa: 

 Uczestnicy Konkursu podzieleni są na dwie kategorie wiekowe:  

               * uczniowie szkół podstawowych z klas 4 – 6;  

 

   * uczniowie szkół podstawowych z klas 7 – 8. 

 Do udziału w Konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII warszawskich szkół 

podstawowych. 

 Szkoły, zgłaszające się do Konkursu, przeprowadzają pierwszy etap, czyli eliminacje do 

etapu drugiego i wybierają maksimum 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej. 

 Do recytacji należy przygotować utwór literacki lub jego fragment (proza, dramat, 

poezja). 

 Wybrany utwór (fragment utworu) musi w przeważającej części odnosić się do 

Warszawy.  

 Czas recytacji nie może być dłuższy niż 5 minut. 

 

 Przebieg Konkursu: 



          Konkurs składa się z trzech etapów:  

 eliminacji szkolnych, mających wyłonić do etapu drugiego troje uczestników z każdej 

grupy wiekowej; 

 etapu drugiego, kwalifikującego do udziału w finale; 

 finału, mającego wyłonić zwycięzców. 

 Eliminacje przeprowadza szkoła przystępująca do Konkursu. 

 Etap drugi i finał realizowane będą przez organizatorów; uczestnicy zostaną podzieleni na 

grupy w zależności od kategorii wiekowej oraz liczby zgłoszeń; 

      Do przeprowadzenia II etapu Konkursu Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami   

      Integracyjnymi nr 214 w Warszawie powołuje komisję, która oceni recytację uczniów. W skład  

      komisji wejdą nauczyciele języka polskiego. Werdykt jury jest ostateczny.  

      Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczniów w każdej grupie wiekowej. 

 

 Kryteria oceny recytacji: 

 dobór i rozumienie tekstu (0 – 5 pkt.), 

 poprawność i ekspresja wypowiedzi (0 – 5 pkt.), 

 umiejętność prezentacji i nawiązania kontaktu z publicznością (0 – 5 pkt.), 

 dykcja oraz opanowanie tekstu (0 – 5 pkt.). 

 

KALENDARIUM: 

 Zgłoszenia szkoły do II etapu  Konkursu należy przesyłać wyłącznie na adres: 

biblioteka@spnr214.pl do 5 listopada 2019 r. Temat e-maila: Warszawa Lirycznie,  

treść e-maila: załącznik nr 1. Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie 

podany do 19 listopada 2019 r. na stronie www.spnr214.pl. 

 II etap konkursu odbędzie się 23 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie przy ul. Antoniego Fontany 1  

      od godz. 10.00 (wg opublikowanego grafiku). 

 Wyniki II etapu konkursu zostaną opublikowane na stronie www.spnr214.pl do 2 

grudnia 2019 r. Do finału konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w II 

etapie uzyskają co najmniej 16 punktów.  

 Finał Konkursu Recytatorskiego „Warszawa Lirycznie” odbędzie się w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie 7 grudnia 2019 r. 

od godz. 10:00 (wg opublikowanego grafiku) .  
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 Koncert Laureatów i wręczenie nagród odbędzie się 16 stycznia 2020 roku o godz. 10.00  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 w Warszawie 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału! 

Organizatorzy Konkursu 

 

 


