
 
 

 

 

 

Zapraszamy do udziału  

w 16 szkolnym logopedycznym konkursie recytatorskim z cyklu 

„MY SIĘ MÓWIĆ NIE BOIMY” 
Konkurs stanowi eliminacje do etapu wojewódzkiego 

Przedsięwzięcie objęte honorowym patronatem 
 

 PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

Tematem tegorocznej edycji są:   

„Najpiękniejsze wiersze dla dzieci 

Danuty i Doroty Gellner” 

  
Eliminacje szkolne odbędą się w formie stacjonarnej 25.11.2021 r. w naszej szkole. 

Etap Wojewódzki odbędzie się w formie zdalnej, rozstrzygnięcie: 30.11.2021 r.  
w załączeniu: 

 Regulamin 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia / RODO/ 

 

        Patroni: 

 
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

Szkoła Podstawowa nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 

im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
                        35 – 051 Rzeszów  ul. Bulwarowa 3 



 

Cele konkursu: 

 Szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa. 

 Prezentacja umiejętności uczniów. 

 Popularyzowanie poezji dziecięcej. 

 Doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych. 

 Przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniem publicznym. 

 Włączanie osób z niepełnosprawnościami w działalność twórczą. 

 Tworzenie wspólnej płaszczyzny integracji świata przez uczniów szkół ogólnodostępnych, 

integracyjnych i specjalnych. 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs recytatorski adresowany jest do uczniów klas 1-8 posiadających 

orzeczenia PPP . 

2. Zadanie konkursowe: 

Uczestnicy przygotowują recytację dowolnego wiersza dla dzieci Doroty 

Gellner lub Danuty Gellner. Opiekun nagrywa filmik przedstawiający 

recytację uczestnika konkursu, który należy przesłać w terminie do 20.11.2021 

r na wskazany adres: agatad@onet.eu lub na czacie lub poprzez Outlook 

Teams agadra.898@edu.erzeszow.pl . 

Rejestracja recytacji uczestnika powinna być wykonana telefonem 

komórkowym lub kamerą w pozycji pionowej, z odległości 2-3 m - ujęta cała 

postać recytatora na neutralnym tle, bez użycia dodatkowych mikrofonów. 

Plik nie powinien być montowany i udoskonalany po nagraniu. 

Filmiki należy opisać: imię i nazwisko ucznia, tytuł utworu, klasa, imię i nazwisko 

opiekuna. 

Do nagrania należy dołączyć scan lub zdjęcie podpisanej przez rodzica zgody 

(załącznik do regulaminu). 

W razie niesprzyjających warunków pandemicznych ( odwołania stacjonarnej 

prezentacji uczestników etapu szkolnego) ocenie podlegać będą nagrania 

recytacji, o czym opiekunowie i uczestnicy zostaną powiadomieni.  

Nagrania laureatów etapu szkolnego wezmą udział w kolejnej turze zmagań 

konkursowych.   

 

3. Zgłoszenia uczestników - do dnia 05.11.2021 r.  

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, tytuł 

prezentowanego wiersza oraz imię i nazwisko opiekuna.  

  

4. Eliminacje szkolne odbędą się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu 

sanitarnego, bez udziału publiczności 25.11.2021 r. w naszej szkole. ( godzina 

zostanie podana ). Nauczyciele przygotowujący uczniów proszeni są o sprawowanie 

opieki nad swoimi podopiecznymi podczas konkursu. 
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5. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uczestników oraz wręczy nagrody 

w dniu imprezy.   

Kryteria oceny jury: 

-Dostosowanie repertuaru do wieku, możliwości, upodobań i wrażliwości emocjonalnej dziecka. 

-Forma prezentacji (mile widziane rekwizyty, strój lub ilustracja prezentowanego utworu). 

-Wyrazistość wymowy, interpretacja. 

-Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy). 

 

6. Etap wojewódzki zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, natomiast jego 

podsumowanie i wręczenie nagród zaplanowano w formie stacjonarnej w 

Centrach Zabaw Fantazja przy ul Podpromie w Rzeszowie 30.11.2021 r., o 

godz. 9.00.  

Wtedy zaprezentują stacjonarnie swoje wiersze laureaci, o czym zostaną  

powiadomieni.  

W tym konkursie nie ma przegranych. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy 

dyplom i drobny upominek. 

Dodatkową atrakcją będzie godzina zabaw w Sali Centrów Fantazja, pod opieką 

własnego opiekuna.  

 

7. Uwaga: obiekt, w którym znajdują się Centra Zabaw Fantazja w Rzeszowie przy 

ul. Podpromie posiada utrudnienia architektoniczne - schody oraz brak windy. 

Serdecznie prosimy opiekunów o zapewnienie uczestnikom z niepełnosprawnością 

ruchową wejścia na górę.. 

 

8.  Udział w konkursie stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na 

wykorzystanie przesłanego filmu, wizerunku dziecka i opiekuna oraz  

przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją, 

przeprowadzeniem i podsumowaniem konkursu. 

 

 

Zapraszamy serdecznie! 

 

Ważne daty - przypomnienie: 

- zgłoszenia – do 05 .11.2021 r. 

- filmiki – do 20.11.2021 r. 

- etap szkolny - 25.11.2021 r. 

- rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego – 30.11.2021 r. 

 

(Kontakt w sprawie konkursu : Agata Drałus, tel: 698808912, agatad@onet.eu ) 
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