
Regulamin I Mi dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiegoę
Poezji Angloj zyczneję

dla uczniów oddziałów III-IV szkoły podstawowej
pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo

I. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu „Obroża” AK w Legionowie
Koordynator konkursu – p. Aneta Fabiszewska

II. Termin:
Konkurs odbędzie się 4 kwietnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie. 
Szczegółowa informacja dotycząca godziny rozpoczęcia konkursu zostanie podana drogą 
mailową opiekunom uczestników konkursu.

III. Cele konkursu (okre lone rezultatowo):ś
Uczeń:

 posługuje się literacką odmianą języka angielskiego

 recytuje i odczytuje tekst z właściwym akcentem, odpowiednią dykcją i intonacją

 wykazuje się umiejętnościami pamięciowego opanowania tekstu

 zna poprawną wymowę w języku angielskim

 posiada większy zasób słownictwa z zakresu języka angielskiego

IV. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  oddziałów  III-IV  legionowskich  szkół
podstawowych.
2. W konkursie biorą udział tylko uczestnicy indywidualni.
3. Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz do wygłoszenia z pamięci 70-80 słów.
Należy zwrócić uwagę na dobór repertuaru odpowiedni do wieku uczestnika,  zrozumienie
treści, naturalność wypowiedzi, poprawność dykcji, poprawną interpretację, w której należy
uwzględnić: uzasadniony gest sceniczny i elementy ruchu.
4. Czas prezentacji utworu nie może przekroczyć 3 minut.
5. Prezentacje recytatorskie powinny być wzbogacone o środki teatralne, np. element ruchu, 
rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny.
6.  Formularz  zgłoszeniowy  (do  pobrania  na  stronie:  www.sp7.legionowo.pl)  wraz  
z trzema kserokopiami wiersza należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 7 w
Legionowie  do dnia 24 marca 2017 r.  z  dopiskiem  Konkurs  Recytatorski  Poezji
Anglojęzycznej.  Formularze  zgłoszeniowe  nadesłane  bądź  dostarczone  w  późniejszym
terminie nie będą brane pod uwagę. Niekompletne zgłoszenia uczestników nie będą brane pod
uwagę (np. niezgodna ilość kserokopii).

V. Zasady oceniania:
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1.  Oceny  prezentacji  konkursowych  dokonuje  komisja  konkursowa  powołana  przez
koordynatora,  w  skład  której  wchodzą  nauczyciele  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  7  oraz
pracownik Centrum Artystycznego MetroKultura w Legionowie.
2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

 stopień opanowania tekstu (0-5 pkt.)

 prawidłowa wymowa angielska, intonacja, akcent (0-5 pkt.)

 interpretacja utworu i dobór pozasłownych środków artystycznych (0-5 pkt.)

4.  Komisja  konkursowa  przyznaje  od  5  –  15  punktów.  Suma  punktów  przyznana  przez
każdego  z  członków  jury  wyłoni  trzech  laureatów  (I,  II,  III  miejsce).  
W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje głos przewodniczącego. 

VI. Nagrody:
Organizatorzy  przewidują  nagrody  książkowe  i  rzeczowe  za  I,  II,  III  miejsce  
oraz dyplomy.

VII. Ustalenia ko cowe:ń
1. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przejazdu.
2. Organizatorzy konkursu nie zwracają kserokopii utworów.
3. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres
sekretariat@sp7.legionowo.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Konkurs Recytatorski 
Poezji Anglojęzycznej.

Koordynator konkursu Dyrektor szkoły
Aneta Fabiszewska Mariusz Borkowski

2


