
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literacko - Teatralnego 

,,W ŚWIECIE LITERAKICH WARTOŚCI” 

 

1. Organizator:Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowieul. Ptasia 2, 305 – 207 

Rzeszów, tel. 17 748 25 30  

2. Adresat: Uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 

3. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie twórczości literackiej. 

 Zwrócenie uwagi na aspekty moralne i wychowawcze w literaturze. 

 Rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich. 

 Zachęcanie do występów na scenie. 

 Budzenie zamiłowania do teatru. 

 Wyzwalanie wyobraźni twórczej u młodzieży. 

4. Zasady uczestnictwa: 

Recytacja: 

 Recytacja z pamięci dowolnego utworu literackiego (możliwa jest kompilacja różnych tekstów), 

którego tematem są wartości moralne, takie jak: przyjaźń, miłość, uczciwość, 

życzliwość,poświęcenie, itp.  

 Czas prezentacji: max. 5 min. 

Teatr jednego aktora: 

 Przedstawienie w formie scenicznej dowolnego fragmentu utworu literackiego (możliwa jest 

kompilacja różnych tekstów i stworzenie spójnego scenariusza), którego tematem są wartości 

moralne, takie jak: przyjaźń, miłość, uczciwość, życzliwość poświęcenie, itp.  

 Do występu można przygotować strój, rekwizyty, muzykę. 

 Czas prezentacji: max. 5 min. 

 Czas przygotowań na scenie – max. 2 min.  

Kategorie: 

 I kategoria: Uczniowie SP 

 II kategoria: Uczniowie gimnazjum 

Uczeń wybiera jedną formę uczestnictwa: recytacja lub teatr jednego aktora. 

Uczestników konkursu należy zgłaszać do 05.05.2016 roku.w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 z 

Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie przy ul. Ptasiej 2 35-207, tel. 17 748 25 30 lub kartę 

zgłoszenia wysłać na adres mailowy: zs3int@gmail.com 

5. Przebieg konkursu 

 Konkurs zostanie przeprowadzony 12 maja 2016 roku o godz. 9:00. Po zakończeniu przesłuchania 

uczestników i naradzie jury, zostaną ogłoszone wyniki konkursu oraz wręczone nagrody. 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: Kl. IV – VI (SP) i Gimnazjum.  



 Każda szkoła może zgłosić maksymalnie po trzech uczestników w każdej kategorii wiekowej. 

 

6. Kryteria oceny 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 

 interpretacja tekstu, 

 kultura słowa, 

 ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ). 

 

7. Wysłanie karty zgłoszenia uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na opublikowanie imienia i nazwiska 

uczestnika na stronie internetowej szkoły. 

 

Telefon kontaktowy w sprawach organizacyjnych: Monika Gancarczyk – Dul: 605 547303, 

Małgorzata Szczepan: 888 647 501. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta zgłoszenia uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie  Literacko - Teatralnym 

,, W świecie literackich wartości” 

 

1. Nazwa szkoły:…………………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły:…………………………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………………….... 

4. Klasa:……………………………………………………………………………………………………... 

5. Tytuł i autor utworu: ……………………………………………………………………………............... 

6. Forma uczestnictwa (recytacja lub teatr jednego aktora): ………………………………………………. 

6. Wymagania techniczne: ………………………………………………………………………………….. 

7. Imię i nazwisko opiekuna oraz telefon:………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………                                  ………………………………………………. 

    Data                                                                                Podpis opiekuna/wychowawcy 

 

 

 

 

 


