
 
 
 

 
XXIV WIOSENNY TURNIEJ RECYTATORSKI  
NA INTERPRETACJĘ WIERSZA LUB PROZY 

„Skrzydlate Słowa” 
 

REGULAMIN 
 

1. Turniej recytatorski „Skrzydlate Słowa” przeznaczony jest dla uczniów klas 0-3 szkół 
podstawowych Województwa Dolnośląskiego. 

2. Repertuar turnieju obejmuje jeden wiersz lub fragment prozy zaczerpniętej z literatury 
dziecięcej. 

3. Cele konkursu: 
• kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka, 
• popularyzowanie twórczości polskich poetów, 
• rozwijanie zdolności recytatorskich, 
• zainteresowania poezją, 
• rozwijanie pamięci.   

4. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: 
• I grupa (klasa 0-I), 
• II grupa (klasa II-III) 

5. W konkursie oceniane będą tylko występy indywidualne. 
6. Czas występu jednego uczestnika nie może przekraczać 3 min. 
7. Kryteria oceny: 

• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, 
• interpretacja tekstu, 
• ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój). 

8. Przebieg turnieju jest trzystopniowy.  
Etapy I (klasowy) i II (szkolny) organizowane są przez szkoły w terminach ustalanych przez 
szkoły. Organizatorzy rekomendują innym szkołom, uczestniczącym w konkursie, 
przeprowadzenie etapów I i II na terenie własnych szkół w sposób analogiczny do oganizacji 
na terenie Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT, która wygląda następująco: 

a) I etap klasowy 
• jest obligatoryjny dla wszystkich uczniów klas 0-3, 
• termin eliminacji klasowych ustalają wychowawcy klas, ale muszą się odbyć nie 

później niż do czwartku 4 kwietnia 2019 r., 
• o składzie jury decyduje wychowawca klasy, który jednocześnie wchodzi w skład jury, 
• jury składa się z 3 osób: wychowawcy i dwóch osób wybranych spośród pracowników 

dydaktycznych szkoły, 
• jury po przesłuchaniu uczestników udaje się na naradę i wyłania 3 przedstawicieli, 

którzy będą reprezentować klasę na turnieju szkolnym kierując się kryterium oceny 
podanej w regulaminie, 

• wyniki są ogłaszane w dniu przesłuchania uczestników, 
• każdy uczestnik etapu klasowego otrzymuje w ramach nagrody dyplom, 
b) II etap szkolny 
• turniej wewnątrzszkolny odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. w godz.10.45-12.15 
• bierze w nim udział po 3 przedstawicieli z każdej klasy wyłonionych podczas etapu 

klasowego, 
• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie, 
• O składzie jury decydują organizatorzy konkursu, 
• Laureat Konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów, 
• jury w każdej grupie wiekowej przyznaje nagrodę główną, która jest jednoznaczna 

z reprezentowaniem szkoły w kolejnym etapie turnieju oraz nagrody i wyróżnienia, 
• jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i wyróżnień, 
• wyniki zostaną ogłoszone na najbliższym apelu klas 0-3, 
• decyzja jury jest niepodważalna,  



 
 
 
 

• Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, 
• Przyznana jest również nagroda publiczności. 
•  

Zasady przyznawania nagrody publiczności 
• Głosowanie odbywa się bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań, 
• Każdy uczeń może oddać tylko jeden głos,  
• Nie można głosować na przedstawiciela własnej klasy, 
• Nad przebiegiem głosowania czuwają organizatorzy konkursu, 
• Organizatorzy przeliczają głosy i ogłaszają wynik podczas apelu klas 0-3. 

 
c) III etap międzyszkolny-obowiązuje wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie 
• Turniej odbędzie się w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej ATUT Fundacji Edukacji 

Międzynarodowej we Wrocławiu, przy ul. Racławickiej 101, w środę 9 maja 2019 r. 
w godz. 9.00-12.00,   

• O turnieju szkoły zostają powiadomione drogą elektroniczną na miesiąc przed turniejem, 
• szkoła otrzymuje od organizatorów komplet dokumentów: 

1. regulamin konkursu 
2. karta zgłoszenia 

• zgłoszenia szkół przyjmowane są do piątku 28 kwietnia 2019 r., 
• szkoły zbierają wypełnione przez rodziców zgłoszenia, przesyłają skany do organizatora 

na skrzynkę atut@fem.org.pl, a oryginały dokumentów przekazują do sekretariatu 
Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej ATUT w dniu przyjazdu na konkurs, 

• każda szkoła może zgłosić do konkursu jednego przedstawiciela z każdej grupy wiekowej, 
• wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w konkursie, 
• o składzie jury decydują organizatorzy konkursu, 
• laureaci turnieju zostaną wyłonieni przez jury większością głosów, 
• jury przyznaje nagrody oraz wyróżnienia w każdej grupie wiekowej, 
• jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, 
• decyzja jury jest niepodważalna, 
• laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, 
• przyznawana jest również nagroda publiczności: 

 Każdy uczestnik oraz osoba z publiczności może oddać tylko jeden głos (z każdej 
szkoły można oddać maksymalnie 5 głosów), 

 głosowanie odbywa się po zakończeniu turnieju w czasie obrad jury, 
• po ogłoszeniu decyzji jury, zostaną wręczone nagrody dla zwycięzców i podziękowania 

dla opiekunów uczniów, których nazwiska zostały zgłoszone do organizatorów konkursu, 
• turniej zakończy się występem laureatów. 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów, o których uczestnicy zostaną 
zawiadomieni z wyprzedzeniem. 
 
Rodzice dzieci biorących udział w konkursie wyrażają - w formularzu zgłoszeniowym - zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla potrzeb przeprowadzenia konkursu 
zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 
 
 

Koordynatorzy konkursu: 
Marta Kura, Violetta Wirszyc 
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa ATUT 
Fundacji Edukacji Międzynarodowej 

 


