
Regulamin                                                                   

Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy Niemieckiej 

Pod Honorowym Patronatem                                          

Pomorskiego Kuratora Oświaty 

I. Organizator konkursu 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza 

ul. Zblewska 18, 83-200 Starogard Gdański 

tel. 58 562-96-09 

e-mail:szkola.psp1@wp.pl 

www.https://psp1starogardgd.edupage.org 

II. Cele konkursu 

 Popularyzacja literatury niemieckiej. 

 Wymiana doświadczeń w zakresie poszukiwania wyrazu artystycznego. 

 Rozwijanie zainteresowań teatralnych. 

 Stwarzanie możliwości indywidualnej wypowiedzi artystycznej. 

 Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi. 

 Integracja młodzieży szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. 

 Propagowanie hasła: „Jesteśmy Europejczykami”. 

 Promowanie języka niemieckiego. 

III. Założenia ogólne konkursu 

 Konkurs odbywa się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie 

Gdańskim. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej. 

 Konkurs obejmuje trzy etapy: klasowy – recytacja w klasach, wybór 

najlepszych osób z poszczególnych klas VII i VIII, szkolny i powiatowy. 

 Czas trwania recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 Organizator proponuje zmagania w dwóch kategoriach: 

a)recytacja utworów w języku niemieckim, 

b)recytacja utworów niemieckich w przekładzie na język polski. 



 Każda szkoła może wytypować uczniów w dwóch kategoriach, wybierając 1 

lub 2 przedstawicieli w każdej z kategorii. 

 Termin i miejsce konkursu: 16.04.20r.  godzina 10:00  Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 1  - budynek przy ulicy 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4 

w Starogardzie Gdańskim 

 Kryteria oceny 

Komisja konkursowa dokona oceny, uwzględniając następujące kryteria: 

a) dobór utworu, 

b) kultura słowa (słyszalność, wyrazistość artykulacyjna), 

c) interpretacja (ekspresja i wyrazistość, wyczucie rytmu i frazy, 

umiejętność budowania nastroju,   

d) ogólny wyraz artystyczny. 

IV. Organizacja i zasady przeprowadzenia konkursu 

Zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami (zgodami na przetwarzanie danych 

osobowych)  należy przesłać  drogą elektroniczną do dnia 03.04.2020r. na adres 

szkoły: szkola.psp1@wp.pl 

Zalecamy przesyłane pliki zabezpieczyć hasłem w celu ochrony danych przed 

dostępem do nich osób nieuprawnionych, a hasło dostarczyć innym kanałem 

komunikacji tj. dzwoniąc pod numer 58 562-96-09. 

Karta zgłoszenia powinna zawierać następujące dane: 

 imię i nazwisko opiekuna, 

 imię i nazwisko recytatora, 

 pełną nazwę, adres oraz e-mail szkoły, 

 tytuł utworu przygotowanego do recytacji. 

W temacie wiadomości e-mail należy zaznaczyć „Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy 

Niemieckiej”. 

a) etap klasowy 

 Nauczyciel przeprowadza konkurs w ramach lekcji  i  typuje dwóch - trzech 

najlepszych uczniów do etapu szkolnego. 

b) etap szkolny 

 Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs we własnym zakresie i 

na dowolnych zasadach, a następnie typuje do etapu powiatowego 1 lub 2 

najlepszych uczniów w każdej z kategorii. 

mailto:szkola.psp1@wp.pl


 Nazwiska zakwalifikowanych uczniów oraz ich nauczycieli należy przesłać 

drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora do dnia 03.04.20 r. 

 c) etap powiatowy– 16.04.20 r.  godzina 10:00 

 Rywalizacja w III etapie konkursu (powiatowym) będzie odbywała się według 

wcześniej podanych kryteriów. 

 Czas trwania recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut. 

 Wyniki wszystkich uczestników etapu powiatowego zostaną ogłoszone w dniu 

przeprowadzenia konkursu. 

 Informacja o osobach nagrodzonych umieszczona zostanie dodatkowo na 

stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka 

Sienkiewicza. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody 

rodziców/ prawnych opiekunów na przetwarzanie danych ich dziecka do celów 

konkursu. 

V. Zakres materiału 

Poezji i proza twórców niemieckich. 

 

 

                                                                                                       

Organizatorzy  

Szulc Hanna 

Aleksandra Stańczyk  

 

 

 

 

 

 

 

 


