
X  MIĘDZYSZKOLNY  ZAJĄCZKOWY KONKURS  RECYTATORSKI   

DLA UCZNIÓW WARSZAWSKICH  TECHNIKÓW 

KOBIETY-POETKI (101 lat obecności kobiet w życiu publicznym) 
 

Organizator konkursu recytatorskiego: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

Termin konkursu recytatorskiego: 10.12.2019 

Cele konkursu: 

1. Uczczenie 101 lat obecności kobiet w polskim życiu publicznym. 

2. Podkreślenie szczególnego znaczenia obecności kobiet w kulturze. 

3. Zwrócenie uwagi na sposób kreowania świata w poezji kobiet i o kobietach. 

4. Uświadomienie wykluczenia społecznego, ekonomicznego i kulturowego kobiet do XX wieku. 

5. Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie.  

6. Kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. 

7. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów techników. 

8. Ćwiczenie pamięci i przywracanie znaczenia pamięciowemu opanowaniu utworów poetyckich jako 

elementu ważnego w ich rozumieniu i interpretacji. 

9. Promowanie młodych talentów. 

10. Integracja uczniów warszawskich techników. 

Kryteria oceny recytacji: 

 interpretacja utworu; 

 stopień opanowania tekstu; 

 stopień trudności wiersza; 

 dykcja; 

 emisja głosu; 

 oryginalność; 

 ogólny wyraz artystyczny. 

Regulamin konkursu recytatorskiego: 

 Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 28.11.2019 r.  e-mailem na adres organizatora  

poprawnie wypełnionego zgłoszenia o przystąpieniu szkoły do konkursu (karta zgłoszenia do 

pobrania w załączniku) oraz podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 

pełnoletniego uczestnika lub przez prawnych opiekunów uczestnika niepełnoletniego (klauzula 

informacyjna i oświadczenie w załączniku). W wyjątkowych wypadkach dopuszczalne jest 

dostarczenie podpisanej zgody w dniu konkursu, jednak jej brak będzie skutkował niedopuszczeniem 

do występu. 

 Konkurs rozpocznie się 10.12.2019 r. w ZSEiL przy ul. gen. J. Zajączka 7 w Warszawie o godzinie 

9:00. 

 Kolejność recytacji będzie ustalana w trakcie trwania konkursu przez losowanie. 



 Adresatem konkursu jest młodzież warszawskich techników. Licealiści zgłoszeni do konkursu 

wskutek nieuważnego czytania regulaminu nie będą uwzględniani przy rozdzielaniu nagród. 

 Uczestnicy prezentują jeden wybrany wiersz polskiej poetki. 

 Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

 Każda szkoła może zgłosić do dwóch recytatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 

zgłoszenia większej liczby recytatorów. 

 Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc oraz pisemne 

podziękowania dla wszystkich uczestników i opiekunów. 

 O podziale nagród decyduje jury. 

 W sytuacjach spornych organizator zastrzega sobie prawo podjęcia ostatecznej decyzji. 

koordynator konkursu: Urszula Murawska  

dane adresowe ZSEiL: 

ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa 

e-mail: zseil@zseil.edu.pl 

tel./faks  22 839-12-23 

mailto:zseil@zseil.edu.pl

