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Założenia programowo-organizacyjne 
 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, ul. 

Mickiewicza 81, 17-210 Narew 

Konkurs stwarza możliwość integracji różnych środowisk odbiorców poezji 

rosyjskiej, podkreśla jej ponadczasowość, popularyzuje literaturę rosyjską. 

Poezja czyni człowieka wrażliwym na piękno, uczy też wyrażania uczuć i 

emocji. Konkurs pozwala na rozwój zdolności i umiejętności uczniów oraz 

stwarza sytuację, w której uczestnicy radzą sobie ze stresem i tremą. 

 

Cele konkursu: 

- rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich 

- ujawnienie wybitnych uzdolnień uczniów, 

- podnoszenie poziomu wiedzy, 

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży literaturą rosyjską 

- przybliżenie uczniom dorobku poetów rosyjskich, 

- upowszechnianie kultury żywego słowa wśród uczniów 

- promocja talentów 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7. szkół podstawowych i klas II-III 

gimnazjów. 

Konkurs jest realizowany cyklicznie. 

 

Warunki uczestnictwa 
 

Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru (wiersza) w języku 

rosyjskim. Temat wybranego utworu musi dotyczyć książki jako tematu 

przewodniego.  
Czas prezentacji utworu 2-4minuty. 

 Prawo do udziału w konkursie przysługuje uczniom wytypowanym przez 

nauczycieli języka rosyjskiego w danej szkole. Zgłoszenie odbywa się poprzez 

wypełnienie Karty Uczestnika (zał. 1) i dostarczenie jej wraz z wybranym 

utworem na adres organizatora  lub na adres mailowy hugo234@wp.pl  do dnia 

17.05.2018.  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi 

ul. Mickiewicza 81 

17-210 Narew 

z dopiskiem „Konkurs recytatorski poezji rosyjskiej” 

 

Decyduje data stempla pocztowego. 

 

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane. 



Kryteria oceny i nagrody 
 

1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez 

organizatora konkursu, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, 

interpretacja utworu, poprawność wymowy i intonacji, świadome używanie 

środków ekspresji w interpretacji tekstu, oryginalność prezentacji, ogólny wyraz 

artystyczny. 

2. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody. 

3. Podziału nagród i wyróżnień dokona Jury 

 

IV. Miejsce i czas konkursu 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi,  

ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew 

Termin: 24.05.2018, godz.10.00 

 

V. Pozostałe ustalenia 
 

1. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. 

2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury w porozumieniu 

z organizatorem konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji prezentacji artystycznych 

oraz wykorzystania zgromadzonego materiału do działalności promocyjnej, 

wydawniczej i metodycznej. 

4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Dorota 

Szamborska, nauczyciel języka rosyjskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Narwi, informacje można znaleźć na stronie szkoły - 

www.zespolszkol.narew.gmina.pl,  

tel. 85 681 66 44. 

5. Pytania i sugestie dotyczące konkursu można kierować na adres email:  

hugo234@wp.pl 

6. Organizatorzy  zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie i przebiegu 

konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

     
…………………………….. 

  Pieczątka szkoły/placówki 

                                            

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

w 
VII KONKURSIE RECYTATORSKIM 

POEZJI ROSYJSKIEJ 

Narew, rok szkolny 2017/2018 

 

 

1. Imię i nazwisko ucznia _____________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Szkoła/placówka delegująca (adres, telefon, e–mail) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

3. Imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy LUB e-mail)  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Repertuar:  (proszę dołączyć utwór) 

(autor, tytuł) 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

         ………………………………….. 
                pieczątka  i podpis dyrektora 


