
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         SZKOŁA PODSTAWOWA                             SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 

             im. T. KOŚCIUSZKI                                           im. M. KOPERNIKA 

                 w CHECHLE                                                        32-300 OLKUSZ 

               32- 310 Klucze,                                                     ul. Jana Kantego 5    

              ul. Kluczewska  56                                                    

           tel./fax.(0-32) 642-00-02                                         tel.(0-32)643-04-93 

          

 

                                                      REGULAMIN  

XVIII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

TEMATYKA: 

„Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka” 

 

 

CELE KONKURSU: 
  Pobudzenie wyobraźni  dziecka 

  Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego 

  Rozwijanie zdolności artystycznych wypowiadania się w słowie 

  Umiejętność obcowania z pięknem zawartym w utworach literackich 

 Wyszukiwanie i promocja młodych talentów 

   

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
1. Każdy uczestnik prezentuje 1 utwór literacki (poezja).  

2. Do każdego kolejnego etapu należy wybrać i zgłosić trzech uczestników. 

3. Uczeń, który otrzymał tytuł Mistrza Recytacji Powiatu Olkuskiego, nie bierze 

             udziału w kolejnych edycjach Konkursu Recytatorskiego. 

4. Oprócz klasyki preferowane są wiersze autorów mniej znanych. 

5. Warunkiem uczestnictwa  jest nadesłanie karty zgłoszenia na adres:                                                                        

Szkoły Podstawowej                            lub                Szkoły Podstawowej  NR 1                       

            im. Tadeusza Kościuszki                                           im. M. Kopernika     

 w Chechle                                                                    w Olkuszu 

            ul. Kluczewska 56                                                       ul. Jana Kantego 5          

 32-310 Klucze                                                             32-300 Olkusz 

           Tel/fax 32-6420-002   (0-32)643-04-93 

           e-mail: spchechlo@wp.pl   e-mail: sp1.olkusz@interia.pl 
              

             

   

Termin zgłaszania szkół do udziału w konkursie upływa dnia  15 stycznia 2023r. 

 

 

Organizatorzy: 

SP nr 1 w Olkuszu: mgr Ewa Grzanka, mgr Iwona Kulawik, mgr Joanna Kocjan 

SP Chechło: mgr Eleonora Lazurowicz–Senejko, mgr Anna Wójcik-Kochańska, Agnieszka 

Jurczyk-Szatan 

 



 
KRYTERIA OCEN 

Na każdym etapie konkursu jury oceniać będzie: 
 Dobór tekstu i interpretację 

 Logiczne odtworzenie słów autora oparte na rozumieniu utworu 

 Umiejętne wydobycie myśli przewodniej 

 Prostota i naturalność wygłaszania 

 Staranna dykcja 

 Uczniowie występują bez dodatkowych rekwizytów i strojów. Unikają gestów, drobny 

gest czy mimika twarzy są dopuszczalne. (W przypadku, gdy uczestnik konkursu 

nadmiernie gestykuluje a we wcześniejszych kategoriach uzyskał większą liczbę punktów- 

nie zostaje zdyskwalifikowany i podlega ocenie.) 

 Bezbłędne pamięciowe opanowanie tekstu 

 Ogólny wyraz artystyczny 

 

W skład komisji oceniającej będą wchodzić fachowcy z dziedziny kultury żywego słowa. 

Każdy juror będzie miał do dyspozycji 20 punktów, a głos decydujący w ocenie przysługuje  

przewodniczącemu. 

 

ELIMINACJE SZKOLNE- I ETAP 
                                                              Luty 2023r. 

Eliminacje szkolne  przeprowadzą Komisje Szkolne, powołane przez dyrektorów szkół. 

Komisje Szkolne proponują tylko trzech kandydatów z największą ilością zdobytych 

punktów do eliminacji gminnych i do 03 marca 2023r. przekazują listy uczestników do 

placówek- tak jak w ubiegłym roku szkolnym, w których odbywać się będzie etap gminny. 

(Eliminacje szkolne mogą być przeprowadzone  w terminie ustalonym przez  szkołę 

macierzystą.) 

 

ELIMINACJE GMINNE- II ETAP 

16 marca 2023r. 
 

Komisje Gminne zobowiązane są powiadomić zainteresowane szkoły o udziale ich 

uczniów w II etapie konkursu. 

Po przeprowadzeniu eliminacji gminnych, Komisje Gminne proponują tylko trzech 

kandydatów z największą ilością zdobytych punktów do eliminacji powiatowych. 

 

 

Protokół wraz z wykazem uczestników XX etapu  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

komisje dostarczają w ciągu 7 dni od zakończenia eliminacji 

                       do  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu 

 

      

 

 

                                          ELIMINACJE POWIATOWE – III ETAP 
                                                                    26 kwietnia 2023 r. 

Organizatorzy Konkursu poinformują telefonicznie o terminie eliminacji powiatowych . 

Eliminacje powiatowe przeprowadza Komisja Powiatowa, którą powołuje doradca 

metodyczny . 

Komisja Powiatowa po dokonaniu kwalifikacji zobowiązana jest powiadomić 

zainteresowane szkoły o zajętych miejscach przez ich uczniów. 

Miejscem eliminacji powiatowych jest Galeria MBWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34 

godz. 10.00 



 

 

 

                                                 WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

I etap-szkolny 

Uczniowie: 

- laureaci I miejsca w szkołach otrzymują  tytuł „ Mistrz Recytacji Szkoły 

Podstawowej w ...” 

- laureaci II i III miejsca otrzymują tytuł „ Wicemistrz Recytacji Szkoły 

Podstawowej w ...” 

             

            II etap- gminny 

             Uczniowie: 

- laureaci I miejsca w gminach otrzymują  tytuł „ Mistrz Recytacji        

Gminy...” 

- laureaci II i III miejsca otrzymują tytuł „ Wicemistrz Recytacji Gminy...” 

 

             III etap-powiatowy 

             Uczniowie: 

- laureat I miejsca w powiecie otrzymują  tytuł „ Mistrz Recytacji        

Powiatu Olkuskiego...” 

- laureaci II i III miejsca otrzymują tytuł „ Wicemistrz Recytacji Powiatu 

Olkuskiego...” 

- pozostali uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa w finale konkursu  

„Mistrz Recytacji Powiatu Olkuskiego” 

 

                Laureaci finału powiatowego otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez   

                 sponsorów konkursu. Nauczyciele  uczestników otrzymują dyplomy uznania za pracę     

                związaną z przygotowaniem uczniów do udziału w finale konkursu.   

              UWAGA  

             Organizatorzy etapu miejsko- gminnego – Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu  

             ze względu na dużą liczbę uczestniczących szkół w etapie miejsko-gminnym  

             proponują sześciu kandydatów z największą ilością zdobytych  

             punktów do eliminacji powiatowych. 

 

            Wzory protokołów oraz inne materiały dotyczące konkursu są dostępne na stronie 

           internetowej szkoły:      www.sp1olkusz.pl /      http://zspchechlo.pl/   
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka 

(nazwisko i imię)…………………………………………………………………………………………………… 

w celach organizacji i przeprowadzenia XX edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla edukacji 

wczesnoszkolnej pt. „Poezja Brzechwy i Tuwima w oczach dziecka” w roku szkolnym 2022/2023 oraz 

udostępnienia informacji o wynikach konkursu.  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle, ul. Kluczewska 56, 32-310 Klucze 

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu , ul. Jana Kantego 5. 32-300 Olkusz 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail:  

    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle,  e-mail: iod.zsp.chechlo@onet.pl  

    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu inspektordanychosobowych.codex@gmail.com  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w 

imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

1.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały 

zebrane. 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie konkursu.  

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka, 

utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach  na potrzeby konkursu. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, 

kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym 

komentarzem, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu 

oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w lokalnych  

gazetach m.in. „Echo Klucz”, „Przegląd Olkuski” oraz  na stronach internetowych  szkół w powiecie olkuskim 

zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek mojego dziecka nie 

może być użyty w formie lub publikacji  obraźliwej lub naruszać w inny sposób dobra osobiste mojego dziecka. 

 

 

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

dziecka…………………………………………………………………………….. 

 

mailto:iod.zsp.chechlo@onet.pl
mailto:inspektordanychosobowych.codex@gmail.com

