
IV  DIECEZJALNY  KONKURS  RECYTATORSKI 

„PAMIĘCI  JANA  PAWŁA  II” 

 

 

I.  ORGANIZATOR 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach.  

 

II.  CELE KONKURSU 
- propagowanie twórczości literackiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II oraz poezji o Ojcu Świętym 

- uwrażliwianie na kulturę żywego słowa 

- integracja środowisk szkolnych Diecezji Siedleckiej  

 

III.  REGULAMIN KONKURSU 
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w min brać udział szkoły podstawowe należące do Rodziny 

Szkół Jana Pawła II z Diecezji Siedleckiej oraz inne. 

2. Każda szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez przesłanie formularza do 10. III. 2014 r. 

na adres organizatora: 

                            

                                        Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II 

                                        08 – 124 Mokobody 

                                              ul. Szkolna 14 

                                             „ Konkurs Recytatorski” 

 

            lub e-mail: pspmok@mokobody.pl 

 

3. Wskazane jest, aby konkurs poprzedzony był etapem szkolnym w trzech grupach wiekowych: 

I grupa – klasy 0-I 

II grupa – klasy II-IIII 

III grupa – klasy IV-VI 

4. Ze względu na możliwości organizacyjne oraz coraz większy zasięg szkoły zgłaszają maksymalnie 

po 2 osoby z każdej grupy wiekowej. 

5. Czas prezentacji nie powinien przekraczać: 

grupa I i II – 2 - 3 minuty 

grupa III – 3 -4 minuty 

6. Uczestnicy konkursu przygotowują jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły/Jana Pawła II lub 

związany z postacią Ojca Świętego dowolnego autora bądź własnego autorstwa. 

7. Finał konkursu odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach 2. IV. 2014 r. 

Początek o godz. 9.00 

8. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt. 

IV. KRYTERIA OCENIANIA 
1. Oceniając recytatora jurorzy będą brali pod uwagę: 

- dobór repertuaru 

- czas recytacji 

- kulturę słowa 

- interpretację utworu 

- ogólny wyraz artystyczny. 

2. Uczestnik może otrzymać od każdego jurora od 1 do 5 punktów. Punkty będą sumowane. 

3. Popisy teatralne nie będą miały wpływu na ocenę jurorów. 

 

V. JURY 
1. Do komisji konkursowej zostaną zaproszeni doświadczeni specjaliści z dziedziny kultury żywego 

słowa. 

mailto:pspmok@mokobody.pl


2. W skład komisji nie mogą wchodzić organizatorzy konkursu oraz nauczyciele, których 

wychowankowie uczestniczą w konkursie. 

3.  Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny. 

 

VI. NAGRODY 
Organizatorzy zapewniają nagrody książkowe dla laureatów każdej grupy wiekowej i osób wyróżnionych 

przez jury a dla każdego uczestnika i szkoły dyplom.  

 

 

Wszelkie informacje udzielane będą pod numerem telefonu 25 641 13 27. 

Formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje znajdują się również na stronie www.pspmokobody.edu.pl 

 

Dla wszystkich uczestników przewidziany jest obiad oraz kawa, herbata, napoje, ciasto. 

 

Ze względu na koszty organizacyjne prosimy o wpłatę po 10 zł od każdego uczestnika (opiekun bezpłatnie) 

w sekretariacie szkoły w dniu konkursu 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 

                                                                                                   Organizatorzy 

http://www.pspmokobody.edu.pl/

