
 

 

     Pabianice, dnia 17.09.2018 r. 

Organizator:  
Zespół Szkół nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic 

95-200 Pabianice, ul. Gdańska 5 

Tel.(42 )2154339 
   

 

 

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny 

„ Druga Niepodległa” 

dla uczniów szkół gimnazjalnych (kl.3) i podstawowych (kl.8) 

organizowany dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości        

przez Polskę. 

      kategoria: Konkurs Recytatorski 

 

Pod Honorowym Patronatem Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury 

i 

Senatora RP Macieja Łuczaka 

 
 

 

Cele konkursu: 

- popularyzacja i poszerzenie wiedzy na temat historii Polski, a w szczególności 

kultywowanie pamięci o obrońcach Ojczyzny z okresu I wojny światowej,  

- prezentacja wartościowych utworów poetyckich poświęconych wydarzeniom związanym z 

twórczością patriotyczną,  

- kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia jedności narodowej, 

- popularyzacja poezji jako innego spojrzenia na świat, 

- kształtowanie wrażliwości na słowo pisane, 

- promowanie i rozwijanie młodych talentów, 

- odkrywanie i wspieranie talentów recytatorskich,  

- poszukiwanie nowatorskich interpretacji znanych i mniej znanych utworów literackich, 

- umożliwienie publicznego zaprezentowania się utalentowanym uczniom pabianickich szkół. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

♦ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez koordynatora szkolnego w 

wyznaczonym terminie udziału szkoły w konkursie (formularz zgłoszeniowy dołączony) na 

fax szkoły 2154339 

♦ Przeprowadzenie w szkole eliminacji konkursu- do 3 osób. 

♦ Uczestnicy konkursu prezentują w II etapie (pozaszkolnym) utwory poetyckie o tematyce 

patriotycznej (jeden utwór każdy z uczestników).   

♦ Wystąpienie nie może być krótsze niż 2 minuty, ale nie dłuższe niż 5 minut. 

♦ Osoby zakwalifikowane do finału prezentują utwory wg tych samych kryteriów. 

♦ Prezentacja utworów odbędzie się przed jury oraz innymi uczestnikami konkursu. 

 

Ocenie podlegać będzie: 

♦  znakomita znajomość tekstu, 



♦ dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie do możliwości 

wykonawczych uczestnika konkursu i jego wieku), 

♦ interpretacja utworu, 

♦ kultura słowa (dykcja, emisja głosu), 

♦ ogólny wyraz artystyczny, 

♦ nawiązanie kontaktu z publicznością. 

 

W pracach komisji konkursowej wezmą udział: 

- specjaliści współpracujący z organizatorem konkursu  

 

Karty oceny recytatora są tajne i dostępne tylko dla członków jury. Komisja konkursowa 

przygotuje protokół pokonkursowy, który zostanie umieszczony na stronie szkoły ZS nr3. 

  

Terminarz konkursu: 

- zgłoszenie szkół do udziału w konkursie – do 5. 10 .2018 (piątek) 

- zakończenie etapu szkolnego konkursu i przesłanie kart uczestnictwa trzyosobowych 

reprezentacji szkół  – do 05.10 .2018;  

- II etap konkursu w ZS nr 3 ul. Gdańska 5, w dniu 8. 11. 2018r. o godzinie 10.00. 

Prosimy o dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego każdego  uczestnika II etapu 

konkursu ,w celach promocyjnych na wykorzystanie wizerunku w gazecie , TV i stronie 

internetowej szkoły. 

- ogłoszenie  finalistów- laureatów II etapu podczas uroczystości w dniu finału konkursu 

  8.11.2018r., 

 

Zalecana literatura 

-dowolny utwór poetycki o tematyce patriotycznej z liryki polskiej. 

 

Nagrody 

- Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, 

- Nauczyciele prowadzący i szkoły laureatów zostaną uhonorowani dyplomami . 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie (w zależności od liczby 

zgłoszeń). Wszelkie zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: 

izula@autograf.pl  - p. Izabela Poczta. 

 

Załącznik – karta uczestnictwa. 


