
Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

Teatr Jednego Aktora – w świecie Marii Konopnickiej 

 

W związku z przypadającą w 2022 roku 180. rocznicą urodzin polskiej pisarki Marii 

Konopnickiej oraz uhonorowaniem autorki przez Sejm RP tytułem Patrona tego roku, Szkoła 

Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach wraz 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Zielonkach serdecznie zapraszają uczniów klas 1-3 szkół 

podstawowych do udziału w gminnym konkursie recytatorskim. 

 

Finał konkursu w formie występów indywidualnych na scenie w auli szkolnej wpisuje się 

w obchody Międzynarodowego Dnia Teatrów odbywającego się co roku 27 marca. 

 

Cele konkursu: 

− Rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych. 

− Poznawanie i propagowanie twórczości Marii Konopnickiej. 

− Kształcenie umiejętności nawiązywania poprawnych kontaktów z uczniami innych szkół 

w poczuciu przynależności do wspólnego środowiska lokalnego jakim jest gmina. 

 

Patronat honorowy nad konkursem objął: 

− Teatr Groteska w Krakowie. 

 

 

Regulamin konkursowy 

 

I. Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach 

i Gminna Biblioteka Publiczna w Zielonkach. 

 

II. Termin konkursu: 

- etap I: 21 lutego – 11 marca 2022 r. 

- etap II: 28 marca 2022 r. 

 

III. Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas I – III ze szkół z terenu Gminy Zielonki. 

 

IV. Warunki konkursu: 

1. Konkurs przebiega dwuetapowo. 

2. Organizatorzy powołują niezależne jury. 

3. Zgłoszenia przyjmowane na adres mailowy: konkurs@spkorzkiew.pl. 

4. Uczestnicy prezentują dowolny utwór poetycki Marii Konopnickiej. Można 

skorzystać z dowolnego zbioru poezji, np. Szkolne przygody Pimpusia Sadełko, 

Co słonko widziało wędrując po niebie i innych. 

5. Recytacja wiersza nie może trwać dłużej niż 3 minuty.  



Etap pierwszy – przesłanie nagrań: 

- Uczestników należy zgłosić najpóźniej do 11 marca 2022 r. wysyłając zgłoszenie na adres 

mailowy: konkurs@spkorzkiew.pl, a w nim uzupełnioną Kartę Zgłoszenia (Załącznik nr 1) 

wraz z nagraniem występu dziecka w formacie możliwym do odtworzenia lub linkiem do 

nagrania na platformie YouTube. 

- Powołane jury zdecyduje o zakwalifikowaniu do etapu drugiego. Lista zostanie 

udostępniona na stronie organizatora najpóźniej do 17 marca 2022 r. 

 

Etap drugi – występ na żywo: 

- Uczniowie występują przed powołaną komisją konkursową w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Przybysławicach, któremu przewodzi: Ewa Stadtmüller. 

- Planowany termin przesłuchań to 28 marca 2022 r. 

- Przebieg etapu drugiego zostanie podany w późniejszym terminie. 

- Jury ogłosi ostateczne wyniki w dniu przesłuchania. 

 

Komisja konkursowa przy ocenie bierze pod uwagę: 

- dobór tekstu do możliwości dziecka i zgodność z regulaminem, 

- deklamowanie z zastosowaniem zmiany tonu głosu, tempa, pauz i akcentu logicznego, 

- prezentację, ogólne wrażenie (dobór stroju i rekwizytów). 

 

V. Nagrody: 

− Jury zostanie powołane przez organizatorów konkursu. 

− Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. 

− Fundatorem nagród jest Zespół Szkół im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą 

w Przybysławicach oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zielonkach. 

 

Więcej informacji udziela się pod adresem mailowym: konkurs@spkorzkiew.pl lub numerem 

telefonu: 12 44 595 85 wew. 231 (biblioteka szkolna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy: Katarzyna Nogieć, Zofia Kucab  



Załącznik nr 1 
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
 
 
 
 

 

Teatr Jednego Aktora - w świecie Marii Konopnickiej 

 

 

Po zaznajomieniu się z regulaminem Gminnego Konkursu Recytatorskiego 

Teatr Jednego Aktora – w świecie Marii Konopnickiej zgłaszam udział: 

 

1. Imię, nazwisko: ………………………………………………………………………...………….. 

2. Szkoła: ………………………………………………………………………………………………… 

3. Klasa: ……………………………………, wiek dziecka: …………………………………….. 

4. Nauczyciel kierujący: ………………………………………………………………………. 

tel. ………………………………………..……, podpis:  …………………………….…….……… 

5. Utwór przygotowany na konkurs: ………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, iż: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych 

bezpośrednio z organizacją Gminnego Konkursu Recytatorskiego przez 

Administratora danych. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawda. 

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka utrwalonego 

podczas realizacji Gminnego Konkursu Recytatorskiego w materiałach 

promocyjnych i informacyjnych. 

 

 

 

 
…………………..…………..………………                                                                             ………..…………..…………… 

(miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis) 

 


