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Scenariusz Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

„Ale historia” 
 

Nazwa: V Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Ale historia” 

Organizatorzy: Teresa Suchara, Weronika Dwojakowska 

Termin: 20 listopada 2014 r., godzina 11:00 

Miejsce: sala gimnastyczna 

  

Przebieg konkursu: 

 

1. Powitanie zgromadzonych gości przez organizatorów konkursu. 

2. Otwarcie konkursu - Dyrektor Ośrodka. 

3. Przedstawienie komisji konkursowej. 

4. Przypomnienie regulaminu Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

5. Prezentacja umiejętności recytatorskich przeplatana zapowiedziami prowadzącego. Prowadzący 

zaprasza przed widownię ucznia, który będzie recytował wiersz. Podaje tytuł wiersza i autora. 

6. Obrady komisji konkursowej (w trakcie obrad słodki poczęstunek dla uczestników 

konkursu i publiczności). 

7. Ogłoszenie wyników. Wręczenie dyplomów i nagród. 

8. Podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział i zaproszenie do udziału w następnym 

konkursie. 
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Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 

 

1. Nazwa konkursu: V Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem: „Ale historia” 

2. Organizatorzy konkursu: Teresa Suchara, Weronika Dwojakowska 

3. Cele konkursu:  

a) rozwijanie zdolności recytatorskich, 

b) wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniowskich, 

c) popularyzowanie twórczości polskich poetów 

d) upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów, 

e) uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

4. Zasady uczestnictwa: 

a) konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej,  Gimnazjum oraz Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy. 

b) każdą klasę z poszczególnego typu szkoły może reprezentować 1 lub 2 uczniów, 

wyłonionych w eliminacjach klasowych.  

5. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe: 

 I kategoria - uczniowie szkoły podstawowej, klasy I-III 

 II kategoria - uczniowie szkoły podstawowej, klasy IV - VI 

 III kategoria - uczniowie gimnazjum 

 IV kategoria - uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy 

6. Każdy uczestnik prezentuje wiersz polskiego autora zgodny z tematem konkursu. 

7. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do p. Teresy Suchary do 03.11.2014 r. 
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8. Komisja konkursowa: 

Recytacje oceniać będzie komisja konkursowa w składzie: dyrektor, wicedyrektor  

i kierownik grup wychowawczych 

9. Kryteria oceny: 

 Komisja dokona oceny recytacji według następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru (dostosowanie do możliwości wykonawczych uczestnika) 

 pamięciowe opanowanie tekstu 

 poprawność i płynność recytacji 

 ogólny wrażenie artystyczne 

10. Nagrody dla uczestników będą przyznawane w ww. kategoriach wiekowych. Laureaci 

I, II i III miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom 

konkursu zostaną wręczone wyróżnienia i upominki. 

 

Wszystkim uczestnikom organizatorzy życzą sukcesów i głębokich przeżyć związanych  

z odkrywaniem pięknych słów. 


