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REGULAMIN 

WARSZAWSKIEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO  

"W stronę wartości" 

 
 ORGANIZATOR 
 

 LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego,  

                          ul. Dzieci Warszawy 42, 02-495 Warszawa 

 

 
PATRONAT 

 

 Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

    Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie 

oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, 

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.  

UCZESTNICY KONKURSU 
 

         - Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych . 

 

         - W konkursie może wziąć udział maksymalnie 2 uczniów z danej szkoły 

 

 

                 GŁÓWNE CELE 
 

 propagowanie wartości takich jak: patriotyzm, wolność, odpowiedzialność, 

prawda, piękno, wiara, nadzieja, miłość, przyjaźń, szacunek, godność, 

mądrość, dobro itp. 

 uwrażliwienie na piękno języka ojczystego, kulturę słowa 
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 rozwijanie umiejętności poprawnego mówienia, recytowania, występów 

publicznych 

 kształtowanie umiejętności analizowania i interpretowania utworów 

poetyckich 

 odkrywanie talentów, rozwijanie zainteresowań 

                      

 

REPERTUAR 

 

W roku szkolnym 2019/2020 temat prezentowanych utworów to WOLNOŚĆ  

 

Każdy uczestnik powinien przygotować do recytacji dwa utwory, których treść skupiona                                                                                         

jest wokół tej wartości. Czas recytacji- do 5 minut. 

  

 

KRYTERIA OCENY 

 

 W skład jury wchodzą aktorzy teatralni i filmowi, pracownicy instytucji kultury 

 

 Ocenie podlega: 

 dobór repertuaru 

 interpretacja utworu 

 kultura mowy 

 ogólny wyraz artystyczny 

 

NAGRODY 

 

         Nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców. 

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 

 Konkurs odbędzie się w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda 

Pileckiego, ul. Dzieci Warszawy 42 w dniach  2-3 kwietnia 2020r. 

 Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 10 marca 2020r. na adres: 

lo56@edu.um.warszawa 

 Wszelkich informacji udziela koordynator konkursu Renata Kocełuch 

               pod nr tel.608 349 979 

 

Załącznik: 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa i zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
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