
    ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 
20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 50, tel./fax (81) 466 46 10 

 REGON: 061698881, NIP: 712-32-88-367 

www.zs12lublin.eu, poczta@zs12.lublin.eu 

 

 

REGULAMIN 
 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

 

Polska słowem malowana 
 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin - 

Pana Krzysztofa Żuka, 

Pod Honorowym Patronatem Radnej Miasta Lublin - 

Pani Jadwigi Mach 
   

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie. 

Temat przewodni konkursu brzmi: Polska Niepodległa w wierszu i prozie 
  

1. Cele konkursu: 
 

• obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, 

• rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy polskiej oraz 

upowszechnianie kultury żywego słowa,  

• kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,  

• odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,  

• promowanie talentów recytatorskich,  

• wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,  

• popularyzacja literatury pięknej. 
 

2. Adresaci i warunki uczestnictwa 
  

Międzyszkolny konkurs recytatorski Polska słowem malowana adresowany jest do 

uczniów klas IV – VIII ze szkół podstawowych Miasta Lublin. Każda placówka może 

zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

Uczniowie klas IV-VI przygotowują wierszowany utwór poetycki, natomiast 

uczniowie klas VII-VIII utwór prozatorski (czas prezentacji do 5 min.). 
 

3. Zasady i przebieg konkursu 

Przesłuchania odbędą się w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50  

w dniu 29 listopada 2018r. od godziny 9:00. Po zaprezentowaniu przez dzieci 

przygotowanych tekstów komisja ogłosi wyniki.  

 

 

http://www.zs12lublin.eu/
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Laureatom zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział  

w konkursie. 

4. Kryteria oceny recytacji 
 

• wybór utworu w kontekście tematu konkursu,  

• opanowanie pamięciowe utworu,  

• trafność interpretacji głosowej: logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, 

tempo, pauza,  

• ogólny wyraz artystyczny.  
  

5. Zgłoszenia 
 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą e-mailową: renata.nowaczek@zs12lublin.eu 

(w tytule wiadomości proszę wpisać: Polska słowem malowana), 
 

do dnia 26 listopada 2018r. 
 

W zgłoszeniu prosimy zamieścić następujące informacje: 
 

Imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa oraz repertuar (autor, tytuł) 

Nazwa szkoły (placówki), adres z kodem i telefonem, e-mail 

Imię i nazwisko, e-mail nauczyciela - instruktora 

  

         W dniu konkursu nauczyciele - instruktorzy dostarczają komplet załączników do 

Regulaminu (w wersji papierowej). 
 

6. Dodatkowe informacje 
 

Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu – Renata Nowaczek, 

Angelika Wójtowicz. Szczegółowe informacje e-mail: 

renata.nowaczek@zs12lublin.eu 
 

 

 
Organizatorzy 
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