
Regulamin Szkolnego Konkursu Krasomówczego „Legendy polskie” 

 

§ 1. Cele Konkursu  

1. Celem Konkursu jest:  

• popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci, 

• kształtowanie u uczniów  szacunku do ojczystej ziemi, kultury 

• zwrócenie uwagi na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego,  

• rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia, 

• kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego 

formułowania myśli, 

• prezentowanie talentów i uzdolnień uczniów.  

 

 

§ 2. Sprawy organizacyjne  

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Krasomówczego są nauczyciele – Szkoły 

Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

2. Patronat nad Konkursem objął dyrektor Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie .  

§ 3. Tematyka Konkursu  

1. Tematyka Konkursu koncentruje się wokół problematykilegend polskich. 

2. Zadanie każdego uczestnika polega na przygotowaniu i opowiedzeniu  legendy 

polskiej. 

§ 4. Warunki uczestnictwa 

1. Uczestnikami Konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

2. Wystąpienie trwa  do 5 minut.  

3. O kolejności wystąpień decyduje losowanie.  

 

§ 5. Kryteria ocen  

1. Przy ocenie Jury będzie brało pod uwagę przede wszystkim:  

• wartość merytoryczną wypowiedzi,  

• konstrukcję wypowiedzi, 

• ogólną prezentację tematu, 

• sugestywność wypowiedzi, 

• jasność i logiczność formułowanych myśli, 

• płynność oraz poprawność wyrażania się,  



 

§ 6. Zasady punktacji 

 1. W przesłuchaniach każdy z członków Jury ma do swojej dyspozycji skalę ocen od 

0 do 10 pkt.  

2. Suma punktów przyznanych przez wszystkich członków Jury podzielona przez ich 

liczbę daje właściwą ocenę poszczególnych uczestników.  

3. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik z najwyższą wartością punktową.  

 

§ 7. Zasady pracy Jur 

 1. Jury pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie. 

 2. Skład Jury powinien liczyć co najmniej trzy osoby.  

3. W skład Jury Konkursu wchodzi: przewodniczący i członkowie.  

4. Ustalone przez członków Jury oceny są jawne, ostateczne i nie podlegają 

weryfikacji.  

5. Jury przez cały czas trwania Konkursu pracuje w pełnym składzie.  

 

§ 8. Nagrody  

1. Nagrody przyznaje Organizator. 

 2. Organizator decyduje o ilości nagród.  

3. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa, a laureaci 

nagrody książkowe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


