
REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI ADAMA MICKIEWICZA 

Organizatorem konkursu jest Kinga Drymel, nauczycielka języka polskiego w Zespole 

Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Śremie. 

1. Cele konkursu: 

Celem konkursu jest przede wszystkim rozbudzenie uczniowskiej wrażliwości na 

piękno poezji oraz upowszechnienie kultury żywego słowa. Udział w konkursie 

umożliwi wzbogacenie biernego i czynnego słownictwa uczniów. Wydarzenie 

przyczyni się także do popularyzacji literatury pięknej, zarówno w szkole podstawowej, 

jak i w liceum.  

 

2. Warunki uczestnictwa: 

I Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza adresowany jest do 

uczniów klas VII i VIII Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła 

II w Śremie oraz do uczniów wszystkich klas Katolickiego Akademickiego Liceum 

Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie.  

 

3. Zasady i przebieg konkursu: 

Uczniowie, którzy zadeklarują chęć udziału w konkursie, zaprezentują wybrany przez 

siebie utwór lub fragment utworu Adama Mickiewicza podczas spotkania na platformie 

Microsoft Teams. Czas występu nie może przekroczyć pięciu minut. 

 

Kryteria oceny recytacji:  

 opanowanie pamięciowe utworu, 

 trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja 

głosu, tempo, pauza), 

 kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie), 

 ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, 

element ruchu, strój, rekwizyt). 

 

Jury wyłoni trzech laureatów na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, 

szkoła ponadpodstawowa). Przewidywane są również wyróżnienia. 



 

4. Terminy: 

do 20 listopada 2020 r. – zgłoszenie chęci udziału w konkursie bezpośrednio do 

organizatora (za pośrednictwem dziennika Vulcan lub wysyłając e-mail na adres: 

kinga.drymel@kcek.pl) lub do innych nauczycieli polonistów. Zgłoszenia przekazane 

po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

26 listopada 2020 r. – rozstrzygnięcie konkursu podczas spotkania na platformie 

Microsoft Teams. 

 

5. Ocena i nagrody: 

W składzie jury zasiądą nauczyciele poloniści. Przewodniczącym komisji konkursowej 

będzie organizator, Kinga Drymel. Nagrodami w konkursie za I, II oraz III miejsce będą 

tomiki poezji oraz dyplomy. Wyróżnieni uczniowie również otrzymają pamiątkowe 

dyplomy. 

 

6. Postanowienia końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji materiałów zarejestrowanych 

podczas przebiegu konkursu. 

 

Zgłoszenie do udziału w Szkolnym Konkursie Ortograficznym jest równoważne z 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych 

uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem 

konkursu. 

 

Wszystkie informacje na temat konkursu uzyskać można zgłaszając się do osoby 

odpowiedzialnej za organizację konkursu.  

 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu we 

wszystkich jego punktach. 

 

Regulamin opracowała Kinga Drymel 


