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REGULAMIN SZKOLNEGO ETAPU   
KONKURSU OGÓLNOŁÓDZKIEGO   

„CZYTAM POEZJĘ MIŁOSNĄ” 
  

Konkurs odbywa się w ramach XIV Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych, 
organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego przy współudziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. 
prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i Rady Programowej Festiwalu we 
współpracy z Muzeum Miasta Łodzi. 
 
I. ORGANIZATOR  ETAPU SZKOLNEGO 
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi. 
 
Koordynatorzy etapu szkolnego konkursu:  
nauczyciel bibliotekarz Jadwiga Jezierna  
nauczyciel polonista Małgorzata Gajak-Toczek. 
 

II.   ADRESAT KONKURSU  
 
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.  
 
III.  CELE KONKURSU 
 

 przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze;  
 inspirowanie do twórczego działania; 
 kształtowanie wrażliwości estetycznej; 
 uwrażliwienie na piękno poezji. 

 
IV.   PRZEBIEG KONKURSU 
 
Uczniowie mają za zadanie przeczytać wyszukany przez siebie  utwór poetycki 
lub fragment dłuższej formy poetyckiej z literatury polskiej lub obcej, 
pochodzący z wydania książkowego. 
 
Nieodzownym atrybutem podczas prezentacji czytania poezji miłosnej musi 
być  książka, zawierająca wybrany utwór. 

 
 

Wybrany utwór poetycki powinien: 
 

 prezentować tematykę miłosną; 
 należeć do kanonu klasyki literatury pięknej; 
 być odczytany w czasie nieprzekraczającym 2 minuty. 

 



 2 

 
 V.     KRYTERIA OCENIANIA 
 

Komisja oceniać będzie : 
 

 zgodność z wymogami regulaminu; 
 dobór utworu; 
 interpretację utworu; 
 ogólny wyraz artystyczny. 
 

Konkurs na etapie szkolnym przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa, 
pracująca pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza, powołana przez Dyrektora 
Szkoły. 

   
VI.   TERMINARZ KONKURSU 
 
Udział w konkursie należy zgłaszać do 28 lutego 2015 roku  do 
koordynatorów konkursu -  nauczyciela bibliotekarza Jadwigi Jeziernej lub 
nauczyciela polonisty Małgorzaty Gajak-Toczek. 
 
Etap szkolny ogólnołódzkiego konkursu „Czytam poezję miłosną” odbędzie się 
podczas „Poranka poetyckiego”. Dokładny termin odbycia się „Poranka 
poetyckiego” podany zostanie w oddzielnym komunikacie.  
 

 
VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 
Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania „Poranka 
poetyckiego”, jak również podane zostaną na stronie internetowej szkoły.  
 
IX. NAGRODY 
 
W etapie szkolnym konkursu  wybrany zostanie jeden  „Szkolny mistrz 
recytacji.”, który reprezentować będzie szkołę 25 marca 2015 roku na   
XIV ŁÓDZKIM FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH  w kategorii 
konkursowej przewidzianej dla szkół ponadgimnazjalnych „Czytam poezję 
miłosną”.  
 
Szkolna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom konkursu na etapie 
szkolnym również wyróżnienia.  

 
X. UWAGI KOŃCOWE 

 
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 
 
Załącznik: Karta zgłoszenia 


