
XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIECI 
 im. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO  

 

 
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie 

zapraszają uczniów szkół podstawowych z gminy Zbuczyn 
do udziału w XXXVIII Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 

 

 
REGULAMIN 

 
 Uczestnicy prezentują się w jednej z 3 grup wiekowych: 
 

 uczniowie klas I - III szkół podstawowych; 
 uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych; 
 uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych.  

 
 Na konkurs należy przygotować 1 wiersz i 1 fragment prozy dowolnego autora. Utwory 

powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może 
przekroczyć 5 minut. 

 
 Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, 

interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. 
 

 Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu 
wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa. 

 
 Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy. 

 

 Konkurs przebiega w 4 etapach: 
 

 ELIMINACJE SZKOLNE – do 9 maja 2022 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje 3 
uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych.  

Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z Gminną Biblioteką Publiczną  
w Zbuczynie – dostarczyć osobiście lub wysłać na adres mailowy: 



hanna.jurzyk@gokzbuczyn.pl dokumentację (Kartę Zgłoszenia i załączniki RODO) 
najpóźniej do dnia 11 maja 2022 r. (środa) do godz. 17:00.  
 

 

 ELIMINACJE GMINNE – 13 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Zbuczynie. Placówka wytypuje po 3 recytatorów w każdej grupie wiekowej 
do udziału w eliminacjach powiatowych. 

 
 

 ELIMINACJE POWIATOWE – 24 i 25 maja 2022 r. od godziny 10.00 w Domu 
Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach: 24 maja (wtorek) wystąpią 
uczniowie z kategorii wiekowej klasy I-III szkół podstawowych, natomiast 25 maja 
(środa) wystąpią uczniowie z kategorii wiekowych klasy IV-VI oraz VII-VIII szkół 
podstawowych. Jury wytypuje po 3 recytatorów w każdej grupie wiekowej do 
udziału w finale. CZYTELNE WYPEŁNIONE 
 

UWAGA! ZMIANA TERMINU! 
W związku z egzaminami klas VIII przeniesiono terminy eliminacji 
powiatowych XXXVIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela 
Makuszyńskiego z 24 i 25 maja na 30 i 31 maja 2022 r.  
Eliminacje powiatowe odbędą się w dniach 30 i 31 maja 2022 r. od godziny 
10:00 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach:  
- 30 maja (poniedziałek) – wystąpią uczniowie klas I-III (I grupa wiekowa od godz. 
10:00);  
- 31 maja (wtorek) – wystąpią uczniowie klas IV-VI (II grupa wiekowa od godz. 10:00) 
i klas VII-VIII (III grupa wiekowa od godz. 12:00). 

 
 

 FINAŁ – 9 i 10 czerwca 2022 r., od godz. 10.00 w Sali Białej MOK, ul. Pułaskiego 
6. 

 

 

Załączniki wraz z Regulaminem do pobrania na www.gokzbuczyn.pl  
 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1: Karta Zgłoszenia na etap szkolny/gminny/powiatowy 
ZAŁĄCZNIK nr 2: oświadczenie RODO dla Uczestnika  
ZAŁĄCZNIK nr 3: oświadczenie RODO dla Nauczyciela przygotowującego do Konkursu 
(Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego 
przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku) 

 

    
 

Informacji udzielają:  
Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie – Gminna Biblioteka Publiczna w Zbuczynie  

tel. 515-783-251, 500-799-675 – Hanna Jurzyk, e-mail: hanna.jurzyk@gokzbuczyn.pl  
oraz   

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach  
tel. 25 794-31-01 – Małgorzata Czeredys-Bryńczak, e-mail: makuszynski21@gmail.com 
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