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Regulamin XXX  Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej 

Informacje ogólne 
 

Konkurs im. Wandy Łyczkowskiej odbędzie się w tym roku po raz trzydziesty. Od 2016 roku 
jest organizowany we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Kielcach, a jego 
adresatami są uczniowie województwa świętokrzyskiego.  

Organizatorzy od 2016 r. corocznie uzyskują honorowy patronat: Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów. Nagrody dla LAUREATÓW  
i FINALISTÓW przekazuje Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz lokalni 
sponsorzy. 

Wysoki poziom poprzednich edycji Konkursu skłania organizatorów do podjęcia starań, aby 
tegoroczny, jubileuszowy, został umieszczony na kuratoryjnej liście konkursów wpisywanych na 
świadectwie ukończenia szkoły. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach opracowuje wybór utworów do recytacji, a także 
przygotowuje skany utworów, które udostępnia uczestnikom. 

Informacja o Konkursie zostaje zamieszczona na stronach internetowych organizatorów oraz  
w lokalnych mediach i na stronach internetowych instytucji współpracujących. 

Finał zaplanowany jest na 23 marca - w rocznicę śmierci Patronki Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Ostojowie: Wandy Łyczkowskiej.  

1. Konkurs ma na celu: 
 promowanie postaci lokalnej patriotki Wandy Łyczkowskiej, 
 opanowanie pamięciowe fragmentów epopei narodowej, 
 doskonalenie umiejętności interpretacji głosowej tekstów, 
 rozwój sztuki żywego słowa, 
 przygotowanie do wystąpień publicznych, 
 promowanie kultury czytelniczej, 
 rozwijanie zainteresowania zasobami Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, 
 integrację środowisk kulturalno-oświatowych.  

2. Organizatorami Konkursu są: 
 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie: 

Ostojów 16, 26-130 Suchedniów, e-mail: spostojow@wp.pl, tel. 41 25 43 130 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach: ul. Jana Pawła II 5, 25-025 Kielce, 
    tel. 41-34-42-861, e-mail: biblioteka@pbw.kielce.pl 

3. Warunki uczestnictwa: 
 Konkurs jest imprezą otwartą, powszechnie dostępną i dobrowolną. 
 Uczestnikiem Konkursu może być uczeń/uczennica klas 0-8 szkół podstawowych z terenu 

województwa świętokrzyskiego. 
 Uczestnictwo w Konkursie zgłaszają nauczyciele. 
 Uczestnicy przygotowują recytację wybranego fragmentu „Pana Tadeusza” Adama 

Mickiewicza. 
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 Uczestnicy zgłaszają udział w Konkursie, przekazując organizatorom etapu szkolnego: 
 wypełnioną Kartę zgłoszenia ucznia do XXX Wojewódzkiego Konkursu 

Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej w roku szkolnym 2020/2021  
(Załącznik nr 1), 

 wypełnione Oświadczenie dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci przystępujących do 
XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej  
(Załącznik nr 2). 

4. Liczba stopni zawodów: etapy - szkolny, powiatowy, wojewódzki.  
5. Sposób i terminy przeprowadzania poszczególnych etapów: 

 PBW w Kielcach oraz filie PBW – biblioteki powiatowe, rozpowszechniają w szkołach 
podstawowych danego powiatu informacje o Konkursie i regulamin od 18 I do 29 I 2021 r. 
Uczestnik Konkursu przekazuje do 11 II 2021 r. Kartę i Oświadczenie (lub wersje 
elektroniczne tych dokumentów) organizatorom etapu szkolnego. Etap szkolny odbywa się 
najpóźniej do 12 II 2021 r. Szkoły przeprowadzają  w dowolnej formie (przesłuchania  
on-line lub stacjonarnie) etap szkolny i wyłaniają zwycięzców: jednego z klas 0-3 i jednego   
z klas 4-8, którzy otrzymują nominację do etapu powiatowego. 
Po wyłonieniu zwycięzców, organizatorzy etapów szkolnych przekazują do 22 II 2021 r. 
nagrania wideo z recytacją zwycięzców etapów szkolnych oraz Karty i Oświadczenia  
(lub wersje elektroniczne tych dokumentów) odpowiednim organizatorom etapów 
powiatowych. Nagrania wideo (format pliku: MP4)  przekazują za pośrednictwem poczty 
internetowej (na adres e-mail odpowiednich oddziałów powiatowych PBW)  
lub bezpośrednio na nośniku np. płyta CD/DVD lub pendrive. 

 PBW w Kielcach oraz filie - biblioteki powiatowe, przeprowadzają 
powiatowe/międzypowiatowe etapy od 22 II do 8 III 2021 r. Powołują Jury, które wyłania 
zwycięzców na podstawie przekazanych nagrań wideo: jednego ucznia z klas 0-3 i jednego  
z klas 4-8, którzy otrzymują nominację do etapu wojewódzkiego. 
Następnie organizatorzy etapów powiatowych przekazują do 8 III 2021 r. nagrania wideo  
z recytacją zwycięzców etapów powiatowych oraz  Karty i Oświadczenia (lub wersje 
elektroniczne tych dokumentów) organizatorowi, w którego placówce odbywa się finał - 
dane do kontaktu: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej, Ostojów 
16, 26-130 Suchedniów, z dopiskiem „Konkurs Recytatorski” lub  na adres mailowy: 
spostojow@wp.pl 

 Organizatorzy (SSP w Ostojowie i PBW w Kielcach) przeprowadzają etap wojewódzki  
od 10 III do 17 III 2021r. Powołują Jury, które wyłania LAUREATÓW na podstawie 
przekazanych nagrań wideo. 

 Finał XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej odbywa się 
23 marca 2021r. o godzinie 9.00 podczas Święta Szkoły w Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Wandy Łyczkowskiej. W trakcie uroczystości nastąpi odtworzenie nagrań 
wideo LAUREATÓW i FINALISTÓW oraz ogłoszenie wyników Konkursu. 

6. LAUREATAMI Konkursu im. Wandy Łyczkowskiej zostają uczestnicy 
trzeciego/wojewódzkiego etapu:  trzej uczniowie z klas 0-3 i trzej uczniowie z klas 4- 8 
wyłonieni przez Jury powołane przez organizatorów spośród finalistów konkursów szkolnych  
i kolejno powiatowych. 
FINALISTAMI konkursu zostają pozostali uczestnicy trzeciego/wojewódzkiego etapu - 
zwycięzcy etapów szkolnych i kolejno powiatowych. 

7. Komisję konkursową (Jury) powołuje organizator danego etapu. Wyniki Konkursu ogłoszone 
zostaną po obradach Jury. Decyzja Komisji jest niepodważalna. 
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8. Jury dokona oceny recytacji wg kryteriów: 
 Dobór repertuaru (dopasowanie tekstu do możliwości interpretacyjnych wykonawcy, 

oryginalność wyboru). 
 Trafność interpretacji (logiczne akcentowanie, intonacja, modulowanie głosu, tempo 

mówienia, oryginalność). 
 Kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie, oddech). 
 Ogólny wyraz artystyczny (postawa, emocje wykonawcy, odczucia i wrażenia słuchaczy). 

9. Nazwiska LAUREATÓW i FINALISTÓW zostaną opublikowane w lokalnych mediach  
i na stronach internetowych organizatorów oraz instytucji współpracujących. 

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu Konkursu z ważnych przyczyn. 
11. Wyszczególnienie tematyki zawodów: 

 
Zagadnienia zgodne z podstawą programową 

 

 
Zagadnienia wykraczające poza  

podstawę programową 
 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.  
Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego. 
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. 
5) (…) recytuje wierszyki (…) 
 

 Promowanie postaci lokalnej 
patriotki Wandy Łyczkowskiej, 

 Rozwijanie zainteresowania 
zasobami Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej  
w Kielcach 

 Integracja środowisk 
kulturalno-oświatowych. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej  
I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III - EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 
 
Cele kształcenia – wymagania ogólne 
II. W zakresie emocjonalnego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
3) umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć przy 
pomocy prostej wypowiedzi ustnej (…), różnorodnych 
artystycznych form wyrazu; 
III. W zakresie społecznego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
1) świadomość wartości uznanych przez środowisko domowe, 
szkolne, lokalne i narodowe; potrzebę aktywności społecznej 
opartej o te wartości; 
IV. W zakresie poznawczego obszaru rozwoju uczeń osiąga: 
2) umiejętność poprawnego posługiwania się językiem 
polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną 
aktywność, komunikację i efektywną naukę; 
11) umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania 
swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, 
muzycznych i technicznych środków wyrazu, a także przy 
użyciu nowoczesnych technologii; 
Treści nauczania – wymagania szczegółowe 
I. Edukacja polonistyczna.  
1. Osiągnięcia w zakresie słuchania. Uczeń: 
I.1.4) słucha uważnie wypowiedzi osób podczas uroczystości, 
koncertów, przedstawień, świąt narodowych i innych zdarzeń 
kulturalnych; przejawia zachowanie adekwatne do sytuacji; 
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słucha tekstów interpretowanych artystycznie, szuka własnych 
wzorców poprawnej artykulacji i interpretacji słownej w 
języku ojczystym; 
2. Osiągnięcia w zakresie mówienia. Uczeń: 
I.2.1) wypowiada się płynnie, wyraziście, stosując adekwatne 
do sytuacji techniki języka mówionego: pauzy, zmianę 
intonacji, tempa i siły głosu; 
I.2.6) recytuje wiersze oraz wygłasza z pamięci krótkie teksty 
prozatorskie; 
3. Osiągnięcia w zakresie czytania. Uczeń: 
I.3.4) wyszukuje w tekstach fragmenty według niego 
najpiękniejsze, najważniejsze, trudne do zrozumienia lub 
określone przez nauczyciela; 
6. Osiągnięcia w zakresie samokształcenia. Uczeń: 
I.6.2) korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, 
czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów 
Internetu i rozwija swoje zainteresowania. 
 
II ETAP EDUKACYJNY: KLASY IV-VIII - JĘZYK 
POLSKI 
II. Cele kształcenia - wymagania ogólne. 
 
I. Kształcenie literackie i kulturowe. 
2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej. 
9. Poznawanie twórczości wybranych dzieł wielkich 

pisarzy polskiej w kontekście podstawowych informacji o 
epokach, w których tworzyli. 

10.  Rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku 
lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych. 

II. Kształcenie językowe. 
1. Rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego 

oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości narodowej ucznia 
oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturalnej. 

5.  Kształcenie umiejętności poprawnego 
mówienia z zasadami ortofonii.  
III. Tworzenie wypowiedzi. 
1. Usprawnienie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych  

i prozodycznych uczniów. 
2. Kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji  

i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie 
dykcji i operowania głosem. 

IV. Samokształcenie. 
5. Zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień poprzez udział 
w różnych formach pogłębiania wiedzy, np.: konkursach (…) 
oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji 
wyników swojej pracy. 
Treści nauczania - wymagania szczegółowe 
KLASY IV-VI 
Tworzenie wypowiedzi. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:  
2) Wygłasza z pamięci tekst, ze zrozumieniem oraz 
odpowiednią intonacją, dykcją, właściwym akcentowaniem,  
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z odpowiednim napięciem emocjonalnym i z następstwem 
pauz; 
KLASY VII- VIII 
III. Tworzenie wypowiedzi. 
2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 
4) dokonuje interpretacji głosowej czytanych  
i wygłaszanych tekstów. 
IV. Samokształcenie. Uczeń: 
2) rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 
3) uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie; 
5) pogłębia swoją wiedzę przedmiotową i uczestniczy  

w wykładach publicznych, konkursach itp.; 
6) rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji 

wyników swojej pracy. 
 

12. Umożliwiamy wgląd do bibliografii na stronach internetowych PBW w Kielcach. 
Pan Tadeusz – wybór opracowań ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Kielcach 
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/8w4zr5qtawsnfwkfsu0mu0y2.pdf 
Pan Tadeusz – wybór materiałów dydaktycznych dla nauczycieli ze zbiorów Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 
https://kielce-pbw.sowa.pl/data/cache/default/sowa/xur0wkgdzues61y6e2t92tq1.pdf 

13. Informacja bibliograficzna i katalogowa, zamawianie skanów: 
Marta Boszczyk – tel. 41-344-28-61; e-mail: marta.boszczyk@pbw.kielce.pl 
Edyta Grabowska – tel. 41-344-28-61; e-mail: edyta.grabowska@pbw.kiekce.pl 

14. Wszelkie informacje można uzyskać, kontaktując się z organizatorami danego etapu. 
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Załącznik nr 1                              

Karta  zgłoszenia ucznia do XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
im. Wandy Łyczkowskiej  

w roku szkolnym 2020/2021 
 

Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………. 

Klasa…………………...………………………………………………………………………………. 

Pełna nazwa i adres szkoły …………………………………….…………………………………….. 

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

nr tel. …………………………………………….. 

e-mail: …………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej ucznia…………………………………………………. 

Repertuar: 

Imię i nazwisko autora  …………………………………………… 

 Tytuł fragmentu (nadany samodzielnie lub funkcjonujący w literaturze): 

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

Wskazanie numerów: Księgi oraz pierwszego i ostatniego wersu: 

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

Długość nagrania: …………………………………………………………………………………..…………........…………….......... 

Nośnik nagrania: …………………………………………………………………………………..……………………..………..............  

.......................................                                                                    ...................................................... 

     miejscowość, data                                                                                               podpis nauczyciela 
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Załącznik nr 2.      

OŚWIADCZENIE 
dla rodziców / opiekunów prawnych* dzieci przystępujących  

do XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Wandy Łyczkowskiej 

 

 W związku z udziałem mojego dziecka w XXX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. 
Wandy Łyczkowskiej wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatorów 
Konkursu nagrań wideo, danych osobowych uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy 
szkoły oraz  klasy do celów przeprowadzenia Konkursu. 

 W przypadku uzyskania tytułu FINALISTY lub LAUREATA przez moje dziecko w XXX 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim im. Wandy Łyczkowskiej wyrażam zgodę na podanie 
do wiadomości publicznej jego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza.  

 Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka (nagranie wideo/fotografie)  
z przebiegu ww. Konkursu podczas Finału, w artykułach stanowiących sprawozdanie 
przeprowadzenia ww. Konkursu oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz Osób  
i Instytucji, które objęły Konkurs swoim Patronatem. 

 Administratorem danych osobowych zebranych w ramach ww. Konkursu jest Samorządowa 
Szkoła Podstawowa im. Wandy Łyczkowskiej w Ostojowie, Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Kielcach wraz z filiami powiatowymi. Podane przez Państwa dane nie będą 
przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. W odniesieniu do danych osobowych 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie są profilowane. 

   Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,    
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania,  
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,  
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Powyższe oświadczenie jest zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a tym samym z polskim Ogólnym 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO).   

 

 

 
.…………………………………………………  

podpis Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka  

*niepotrzebne skreślić  
Uwaga!!!! Oświadczenie należy dołączyć do zgłoszenia. 


