
X  MAŁA LIGA RECYTATORÓW (MLR) 
 

dotyczy klas I – III szkół podstawowych 

 

 

R E G U L A M I N 

 
1. Liga Recytatorów, zwana dalej LR, jest stałą formą upowszechniania poezji wśród dzieci 

i młodzieży oraz piękna mowy polskiej, a także gwary śląskiej. 

 

2. LR jest formą upowszechniania wiedzy na temat kultury żywego słowa wśród nauczycieli 

poprzez wymianę doświadczeń i korzystanie z fachowych rad aktorów. 

 

3. MLR obejmuje zabrzańskie szkoły podstawowe (klasy I – III), które zgłoszą swój udział 

do 21 listopada 2016 r. (włącznie) bezpośrednio w Szkole Podstawowej nr 28  

im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, tel. 32 272-24-65,  

e-mail: sekretariat@sp28.zabrze.pl w godz. 9
00 

- 15
00 

(proszę zanotować nazwisko osoby 

przyjmującej zgłoszenie).  

 

W celu usprawnienia komunikacji, zgłaszając szkołę należy podać imię  

i nazwisko nauczyciela, jego telefon i adres mailowy. 
 

4.  Organizatorami MLR są: 

 Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, 

 Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. 

Patronat nad całością sprawuje Towarzystwo Kultury Teatralnej, Oddział Miejski  

w Zabrzu. 

 

5. W MLR uczestniczą 2-osobowe reprezentacje szkół podstawowych (kl. I – III). 

Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest udział w każdym spotkaniu innych 

wykonawców (łącznie szkoła zgłasza 10 różnych recytatorów). 

 

6.  MLR odbywać się będzie w PONIEDZIAŁKI w Szkole Podstawowej nr 28  

im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, przy ulicy Kosmowskiej 43, 41-808 Zabrze 

 

-   21 listopada 2016 r., 

-   19 grudnia 2016r.,  

-   20 lutego 2017 r., 

-   24 kwietnia 2017 r.,  

-   22 maja 2017r.   
 

o godz. 15
00

 

 
Koncert Laureatów odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w TEATRZE NOWYM w Zabrzu  

o godz. 13.00  

 

 

7.  Komisja oceniająca wykonawców składać się będzie z nauczycieli-opiekunów grup 

biorących udział w MLR oraz zawodowego aktora. 



 

8. Po każdej prezentacji tekstu poszczególni członkowie komisji przyznają punkty nanosząc 

je na wcześniej przygotowane druki. Osoba prowadząca MLR przenosi punkty na arkusz 

zbiorczy, skreśla najwyższą i najniższą, oblicza średnią i dodaje punkty aktora. Suma 

obydwu liczb składa się na  punktację uczestnika. Suma punktów uczestników stanowi 

punktację szkoły. 

 

9. Kryteria oceny są następujące: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa oraz ogólny 

wyraz artystyczny. Punktacja od 0 do 6 pkt. 

 

10. W MLR preferowane są utwory poetyckie o dużych walorach literackich ze szczególnym 

uwzględnieniem dziecięcej poezji współczesnej polskiej i światowej. Mile widziane  

są utwory o tematyce śląskiej. Dopuszcza się śląską prozę, np. legendy. 

 

11. W MLR przewidziano trzy kategorie konkursowe: recytacja, poezja śpiewana  

        i prezentacja tekstu w gwarze śląskiej.   
 

12. Uczeń biorący udział w MLR po zakończeniu swej prezentacji otrzymuje upominek, a po 

zakończeniu całego cyklu spotkań najlepsi wykonawcy ze szkół podstawowych 

otrzymują nagrody rzeczowe. Najlepsza szkoła podstawowa uhonorowana zostanie 

nagrodami rzeczowymi. Fundatorem nagród jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu 

Miejskiego w Zabrzu. 

 
 13. Po zakończeniu każdego spotkania  MLR  prezentacje będą omawiane przez aktora, który 

udzielać będzie fachowych porad. 
 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia do niniejszego regulaminu drobnych 

korekt, które zostaną podane do wiadomości zainteresowanych. 

 

 

               Organizator  

 

        mgr Bożena Olichwer  

 
       (w porozumieniu z Marią Popławską) 
 

 


