
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN 

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

                    „ KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…” 

Konkurs poezji patriotycznej  „KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…” zachęca  

do promowania wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej. 

I ORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Łańcucie 

II CELE KONKURSU 

• Popularyzowanie poezji o tematyce  patriotycznej. 

• Wyeksponowanie istotnego i oryginalnego dla polskiej poezji  wątku 

patriotycznego. 

• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej             

i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami. 

• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej. 

•Utrwalanie poczucia dumy narodowej. 

• Promowanie młodych talentów. 

III UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs skierowany jest do  uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół 

podstawowych. 

IV PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs odbędzie się w II etapach: 

1. Etap – szkolny 

 

• Szkoły w wyniku eliminacji wyłaniają po dwóch kandydatów z każdej 

kategorii wiekowej. 



• Zgłoszenia z nazwiskami wyłonionych uczniów szkoły przesyłają  

do 25.11.2021 r. na adres: 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łańcucie 

     ul. Kochanowskiego 6 

     37-100 Łańcut  

     tel. 17 2250080, e-mail:  lancutsp4@op.pl  

2. Etap - międzyszkolny 

• Odbędzie się dnia 30.11. 2021 r. (wtorek)  o godz. 900 

w Szkole Podstawowej nr 4 w Łańcucie 

V WARUNKI UCZESTNICTWA  - ETAP MIĘDZYSZKOLNY 

•. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji 1 wiersza  

 o tematyce patriotycznej  dostosowanej do możliwości odtwórczych 

wykonawcy: czas występu nie powinien przekraczać 5 minut 

• Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

VI KRYTERIA OCENY : 

• dobór i rozumienie tekstu, 

• zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji, 

• poprawność i ekspresja wypowiedzi, 

• dykcja oraz opanowanie tekstu. 

VII INFORMACJE 

1. Kolejność prezentacji ustala organizator. 

2.Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu: M. Grobelny,          

A. Flejszar. 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 

 

 

 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ „ KIEDY MYŚLĘ, OJCZYZNA…” 

 

Nazwa szkoły 

………………………………………………………...…………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

1.Imię i nazwisko ucznia:……………………………………………………….... 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..………… 

Autor utworu …………………………………………………………..………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ………………………………… 

 

2.Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………... 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..………… 

Autor utworu …………………………………………………………..………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ………………………………… 

 

3.Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………... 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..………… 

Autor utworu …………………………………………………………..………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ………………………………… 

 

4.Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………... 

Tytuł utworu  …………………………………………………………..………… 

Autor utworu …………………………………………………………..………… 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ………………………………… 


