
REGULAMIN I ETAPU 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

„O przyrodę dbamy, bo dobre serca mamy” 

(Konkurs wewnątrzgrupowy Przedszkola Sacré Coeur) 

 

 

ORGANIZATOR: 

Przedszkole Sacré Coeur 

ul. Pszenna 3 

33-101 Tarnów  

tel. 14 626 75 35 

adres e-mail: pnznsj@gmail.com 

 

 

1. Konkurs odbywać się będzie w dniu 23.11.2022 r. o godz. 10:00 w grupach dzieci  

4,5,6-letnich. 

 

2. Celem konkursu jest: 

Rozbudzanie zainteresowania dzieci otaczającą przyrodą, jego różnorodnością  

i pięknem oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku 4-6 lat. Konkurs odbywać 

się będzie w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wyznaczonej sali. 

 

4. Za przygotowanie uczestników do Konkursu odpowiadają rodzice i wychowawcy. 

 

5. Tematyka konkursu związana jest ze środowiskiem przyrodniczym oraz wartościami 

pogłębianymi poprzez kontakt z naturą.  

 

6. Warunki uczestnictwa: 

• uczestnik konkursu może recytować tylko jeden wiersz; 

• uczestnik w terminie do dnia 09.11.2022 r. złoży wydrukowany i podpisany 

tekst wybranego wiersza do wychowawcy. Następnie wychowawca przekaże 

wiersze wszystkich dzieci z grupy koordynatorowi Konkursu. 

 

7. Zasady przyznawania nagród: 

• O wyłonieniu I, II i III miejsca oraz jednego wyróżnienia Konkursu zdecyduje 

Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów Konkursu. 

• Komisję Konkursową w każdej grupie tworzy trzyosobowy skład: nauczyciele 

przedszkola. 

• Komisja Konkursowa dokona oceny według następujących kryteriów: 

✓ dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 



✓ prawidłowa wymowa, 

✓ interpretacja tekstu, 

✓ kultura słowa, 

✓ ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, 

strój). 

• Prezentacja niespełniająca warunków Regulaminu nie będzie oceniana przez 

Komisję Konkursową. 

• Komisja Konkursowa w każdej grupie dokona wyboru trzech zwycięskich 

prezentacji oraz jednego wyróżnienia. 

• Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu Konkursu, tj. 23.11.2022 r. Nagrody 

rozda uczestnikom Siostra Dyrektor wraz z koordynatorem konkursu. 

• Opiekunowie uczestników Konkursu wyrażają zgodę na publikację w intrenecie 

zdjęć z przebiegu konkursu. 

 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Dyrektor placówki. 

 

 

 

 

 

Koordynator konkursu: 

Agnieszka Głodek  

Ewelina Przywara 

 


