
 
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady 

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie 

 

zaprasza do udziału  

w wojewódzkim 17 logopedycznym konkursie recytatorskim z cyklu 

„MY SIĘ MÓWIĆ NIE BOIMY” 
 

pod honorowym patronatem 

 PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY 
 

Temat tegorocznej edycji:   

„Jesteśmy Polką  i Polakiem – Ojczyzna 

 wierszem malowana” 

  
Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrach Zabaw Fantazja 

przy ul Podpromie 10 w Rzeszowie 
w załączeniu: 

• Regulamin 

 
 

        Patroni: 

 
 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 17 
z Oddziałami Integracyjnymi 

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



REGULAMIN 

 

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 z niepełnosprawnościami szkół 

integracyjnych, ogólnodostępnych, specjalnych, posiadających orzeczenia PPP . 

2. Zadanie konkursowe: 

Uczestnicy przygotowują recytację dowolnego wiersza dla dzieci o tematyce 

patriotycznej. Mile widziane rekwizyty lub ilustracja do treści prezentowanego 

utworu. W dniu konkursu obowiązuje strój galowy lub dostosowany do treści 

przygotowanej recytacji. 

 

3. Zgłoszenia - do 3 uczestników z placówki - prosimy przesłać do dnia 09.11.2022 

r. na adres : sp17konkursy@gmil.com oraz agatad@onet.eu 

Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane : imię i nazwisko ucznia, wiek 

ucznia, szkoła, tytuł i autora prezentowanego wiersza wraz z tekstem oraz imię, 

nazwisko i telefon kontaktowy opiekuna.  

Do zgłoszenia prosimy dołączyć scan lub zdjęcie podpisanej przez rodzica 

zgody ( załącznik do regulaminu). Dokument można dostarczyć również w dniu 

konkursu. 

  

4. Powołana przez Organizatora komisja konkursowa dokona oceny prezentacji 

uczestników konkursu w dniu imprezy.   

Kryteria oceny jury: 

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

-Forma prezentacji ( rekwizyty lub ilustracja prezentowanego utworu). 

-Wyrazistość wymowy, interpretacja. 

-Ogólny wyraz artystyczny (naturalność wykonawcy). 

 

5. Konkurs odbędzie się w formie stacjonarnej w Centrach Zabaw Fantazja przy 

ul Podpromie 10 w Rzeszowie, dnia 29.11.2022 r.( wtorek), o godz. 9.00.  

W tym konkursie nie ma przegranych. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy 

dyplom i drobny upominek. 
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Dodatkową atrakcją będzie godzina zabaw w Sali Centrów Fantazja, w dniu 

konkursu, pod opieką własnego opiekuna.  

Przebieg spotkania / orientacyjny czas trwania: 

- rejestracja uczestników / powitanie - 8.45 - 9.00 

- prezentacja wierszy laureatów- 9.00- 10.00 

- przerwa/ obrady jury – 10.00- 10.20 

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 10.20- 10.45 

- godzina zabaw na Sali - 10.45- 11.45  

 

6. Wyniki oraz podsumowanie konkursu zostaną opublikowane na stronie 

internetowej Organizatora. 

 

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 wizerunku dziecka i opiekuna oraz  przetwarzanie ich danych 

osobowych w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i 

podsumowaniem konkursu. 

 

 

Zapraszamy! 

 

Ważne daty - przypomnienie: 

- zgłoszenia – do 09.11.2022 r. 

- konkurs wraz z rozstrzygnięciem  – 29.11.2022 r. 

 

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