
REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO  UCZNIÓW 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

„POLSCY POECI DLA MAŁYCH I DUŻYCH”

1. Termin:  20. IV. 2018 r. 

2.  Miejsce:  godz.  10.00  -  Miejska  i  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna  w  Dębicy,  

ul. Akademicka 10.

3.  Organizator:  Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy ul.  Matejki 22,  Miejska i  Powiatowa

Biblioteka Publiczna w Dębicy ul. Akademicka 10.

4. Cele:

● wdrażanie do obserwowania, słuchania, rozumienia środowiska naturalnego

● rozbudzanie zdolności twórczych i talentów, wyzwalanie kreatywności uczestników

● dostarczanie pozytywnych wrażeń i emocji

● kształtowanie postawy sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży

● akceptacja  własnej  tożsamości,  przełamywanie uprzedzeń, obaw i lęków wynikających  

z niepełnosprawności

● budzenie zainteresowań poezją, rozwijanie umiejętności w zakresie prawidłowego przekazu

treści utworów poetyckich.

● integrowanie dzieci i młodzieży z różnych placówek poprzez wspólne przeżywanie poezji.

5. W Powiatowym Konkursie Recytatorskim mogą uczestniczyć osoby z niepełnosprawnością

intelektualną  w stopniu lekkim i  umiarkowanym z przedszkoli,  szkół podstawowych,  klas

gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

6. Recytacje będą odbywały się w następujących grupach:

I grupa – wychowankowie przedszkoli,

II grupa – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,

III grupa – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,

IV grupa – uczniowie klas I – III gimnazjum,

V grupa – uczniowie klas I – III szkoły ponadgimnazjalnej.

7.  W każdej grupie wiekowej dana placówka prezentuje maksymalnie trzech uczestników. 

W  przypadku  braku  uczestnika  w  danej  grupie  wiekowej  nie  należy  zwiększać  liczby



uczestników w innej grupie.  Ogranicza się ilość prezentacji  przez wykonawcę do jednego

utworu.

8.  W ramach  obchodów 100  rocznicy  Odzyskania  Niepodległości  i  660  –  lecia  lokacji

miasta przygotowane utwory poetyckie powinny mieć charakter patriotyczny.

9.  Oceny  recytacji  dokona  Jury  w  oparciu  o  następujące  kryteria:  dobór  repertuaru,

interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

10.   Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający.

11.  Organizator  zapewnia  po  3  nagrody  w  każdej  kategorii  wiekowej  oraz  nagrody

pocieszenia i dyplomy dla wszystkich uczestników.

12. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.

13. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników.

14. Wypełnioną kartę uczestnictwa oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka należy

nadesłać pocztą tradycyjną do 06. IV. 2018 r. na adres Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy 

ul. Matejki 22, 39 – 200 Dębica z dopiskiem Powiatowy Konkurs Recytatorski lub dostarczyć

osobiście do sekretariatu szkoły.

15. W razie pytań prosimy dzwonić na numer: 

698895646 Magdalena Sroczyńska

692945883 Krystyna Gałat

lub e-mail m.hajduk@zssdebica.edu.pl Małgorzata Hajduk 

16.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo zmiany  terminu  lub  rezygnacji  z  przeprowadzenia

konkursu  w  wypadku  zbyt  małej  ilości  zgłoszeń.  O  ewentualnej  zmianie  terminu  lub

odwołaniu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

mailto:m.hajduk@zssdebica.edu.pl

