
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie 

zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w 

 IX. Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim 

„Romantyczne klimaty i nie tylko...”.   

Prosimy o zapoznanie nauczycieli i uczniów z regulaminem konkursu i o wypełnienie i przesłanie 

mailem karty uczestnika. 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„ROMANTYCZNE KLIMATY I NIE TYLKO...” 

 

1. Cele: 

 pogłębienie wiedzy o literaturze polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. 

 rozwijanie zainteresowań literackich, 

 kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności 

            recytatorskich. 

2.        Organizatorzy: 

 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. 

3.        Czas i miejsce konkursu: 

 10 grudnia 2013, godzina 11.00, - sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ekonomicznych 

            im. Jana   

            Pawła II w Staszowie 

            ul. Szkolna 11,  

       4.        Zasady recytacji: 

 kartę uczestnika wraz z tytułami utworów należy przesłać na adres mailowy 

           malgorzata-wojcik@o2.pl do dnia 29 listopada 2013r. 

        5.        Zasady prezentacji: 

 każdy uczestnik recytuje dwa utwory. Jeden w języku obcym, a drugi w języku polskim, 

 dopuszcza się użycie rekwizytów bądź podkładu muzycznego. 

 6.        Jury: 

 w skład jury wchodzą po dwie osoby z każdej szkoły.  

7.         Nagrody: 

 laureaci otrzymają nagrody rzeczowe;   

 każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom. 
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         8.         Jury dokona oceny wg następujących kryteriów: 

 dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu oraz ich dobór do możliwości wykonawczych 

            uczestnika), 

 interpretacja utworów, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

   9.        Uwagi: 

  informacje na temat konkursu udzielają osoby bezpośrednio odpowiedzialne: 

 

Małgorzata Wójcik        tel. 694 911 684 

Aneta Podkowa             tel. 602 516 270 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA UCZESTNIKA 

 

Konkursu Recytatorskiego „Romantyczne Klimaty” - proszę wypełnić pismem 

drukowanym. 

 

 

1. Imię i nazwisko uczestnika, e – mail, ew. nr tel......................................................................... 

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

2. Nazwa szkoły, którą uczestnik reprezentuje   

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

................................................................................................................................................................ 

3. Adres i telefon szkoły 

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

................................................................................................................................................................ 

 4. Imię i nazwisko opiekuna recytatora 

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

................................................................................................................................................................ 

5.Utwory prezentowane na konkursie recytatorskim:   

 

- Tytuł utworu poetyckiego (język polski): …................................................................................... 

    Autor:................................................................................................................................................ 

 

-  Tytuł utworu poetyckiego (język obcy): …........................................................................................ 

 

    Autor: …........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 


