
 

 

I Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ojczyzno moja” 

 
Konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie 
szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
 i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022. 

 
 

Organizator Konkursu 
 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach 
 

Współorganizator  
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach 
Centrum Kulturalno-Sportowe ŁABĘDŹ 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21  
im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach 

 
             
 
Cele:  
- kształtowanie postaw patriotycznych 
- kształtowanie wrażliwości poetyckiej wśród młodzieży 
- budzenie szacunku dla wielkiej literatury romantycznej 
- rozbudzanie świadomego czytelnictwa literatury romantycznej 
- stworzenie sytuacji odkrywania „Pana Tadeusza” jako „centrum polskości” 
- uwrażliwienie na wartości nieprzemijające: piękno, dobro, prawda, honor, odwaga, miłość,  
   patriotyzm 
 - wskazanie roli tradycji w podejmowaniu wyzwań współczesnego świata  
 
Data: 
Finał konkursu odbędzie się 17 maja 2022 roku w  Centrum Kulturalno-Sportowym ŁABĘDŹ. 
 
 
           
 

 
 

 

 

 

 
 

https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szk/
https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szk/
https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szk/
https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-slaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-moga-byc-wymienione-na-swiadectwie-ukonczenia-szk/


 

Regulamin Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Ojczyzno moja”: 

 

I. Zasady konkursu. 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych. Składa się z dwóch etapów: 

I etap: szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciel języka 
polskiego i nauczyciel muzyki, ocenia wystąpienie uczniów i kwalifikuje do drugiego etapu 
(wojewódzkiego) jednego zwycięzcę. 

II etap: wojewódzki – powołana przez Organizatora Konkursu Komisja, składająca się  
z polonistów i aktorów, ocenia wystąpienia i przyznaje nagrody. 

 
2. Uczniowie recytują wybrany przez siebie fragment „Pana Tadeusza”. 
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut. 
4. Do I etapu mogą przystąpić chętni uczniowie ze szkoły.  
5. Do II etapu szkoły mogą zgłosić jednego recytatora. 
6. Zgłoszenie uczestnika wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać  

w protokole etapu I – załącznik 1. 
 

 
 

II. Terminarz konkursu. 
1. I etap konkursu powinien zakończyć się 22 kwietnia 2022 roku.  
2. Protokół po I etapie należy przesłać drogą elektroniczną do 25 kwietnia 2022 roku na adres: 

konkurs@sp21.gliwice.pl 
3. II etap konkursu (wojewódzki) odbędzie się 17 maja 2022 roku w  Centrum Kulturalno-

Sportowym ŁABĘDŹ. 
4. Szczegółowe dane dotyczące etapu II zostaną przesłane placówkom po przesłaniu  

Protokołu I etapu. 
 
 

III. Kryteria oceny wystąpienia. 
1. Konkurs ocenia Komisja Konkursowa 
2. Ocenie podlega:  

 
a) opanowanie pamięciowe tekstu 
b) odpowiednie tempo mówienia i modulacja głosowa 
c) interpretacja utworu 
d) dykcja 
e) ogólny wyraz artystyczny 

 

3. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 

 

IV. Nagrody. 
 

1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

Uwaga: 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formy konkursu w sytuacji 
pandemicznej. 



 

 

Załącznik 1 
 
(pieczątka szkoły) 
 

 
 

Protokół I etapu  
Wojewódzkiego  KONKURSU RECYTATORSKIEGO „OJCZYZNO MOJA” 

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym) 
 

 
Szkolna Komisja Konkursowa w składzie:  

nauczyciel języka polskiego ................................................................ 

nauczyciel muzyki ............................................................................... 

 
ustala co następuje:  
 

I. Do I etapu Konkursu (szkolnego) zgłoszono ......................... uczestników. 
                                                                                  (ilość) 

 
II. Do II etapu Konkursu (wojewódzkiego) zakwalifikował/a się  

 
..................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia) 
 
 

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej: 
 
............................................... 
 
............................................... 
 
 
Informacje o prezentowanym fragmencie „Pana Tadeusza”: 
 
- Czas prezentacji - .......................................... 

- Księga i wersy od-do - ............................................. 

- Imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela) ....................................... 

 

 

 

  



Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:  

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego „Ojczyzno moja” w zakresie koniecznym do przeprowadzenia konkursu oraz w celach 
promocji przedsięwzięcia w etapie I i II. 
 
Wymagane dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, szkoła, do której uczęszcza. 
 
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie 
 Uczestnikom/prawnym opiekunom uczestników przysługuje prawo do dostępu do treści danych 
osobowych, poprawiania ich oraz ich usunięcia. 
Dane będą przechowywane do momentu ukończenia konkursu. 
 
Organizator wykorzystuje dane uczestnika do przeprowadzenia konkursu oraz poinformowania, także  
w mediach, o wynikach konkursu. 

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi  
nr 21 im. Henryka Sienkiewicza w Gliwicach, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A 
reprezentowana  
przez Dyrektora Placówki. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Zgoda osoby (rodzica/opiekuna prawnego), której 
dane dotyczą. 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. 

 

 
  ……..……………………………………………………………………….. 
 
                                   data i podpis rodzica 
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