
 

 

 

REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

W JĘZYKU ANGIELSKIM DLA KLAS I-III  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 

1. Cele konkursu: 

 Popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych. 

 Rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka 

angielskiego uczniów klas I-III. 

 Rozwijanie umiejętności poprawnej wymowy w języku angielskim. 

 Poszerzanie zasobu słownictwa i doskonalenie pamięci. 

 Rozwijanie umiejętności recytacji z właściwym akcentem, odpowiednią dykcją i 

intonacją.  

 Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości 

językowe. 

 

2. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arki Bożka w Rydułtowach przy 

współpracy z PODN w Wodzisławiu Śl.  

 

3. Adresaci konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie powiatu 

wodzisławskiego. Każda szkoła zgłaszająca uczniów do konkursu może wytypować jednego 

ucznia z klas pierwszych, jednego ucznia z klas drugich i jednego ucznia z klas trzecich 

(łącznie 3 uczniów). W konkursie biorą udział tylko uczniowie indywidualni. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie szkoły mailowo na karcie uczestnictwa 

(załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres: recytuj_po_angielsku@wp.pl do dnia 28.02.2019 r. 

 

 



5. Skład komisji:  

W skład komisji oceniającej występy uczniów wchodzi dwóch nauczycieli języka angielskiego, 

wylosowanych w dniu konkursu spośród opiekunów uczestników oraz metodyk języka 

angielskiego z PODN w Wodzisławiu Śl.  

 

6. Zasady i przebieg konkursu: 

 Konkurs odbędzie się 19 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Arki Bożka 

w Rydułtowach. Czas rozpoczęcia konkursu zostanie przekazany uczestnikom po ich 

zgłoszeniu się do konkursu.  

 Ze względów organizacyjnych z jednej szkoły z uczniami przybywają max. 2 osoby 

dorosłe (np. jeden nauczyciel i jeden rodzic).  

 Uczniowie przygotowują jeden wiersz do wygłoszenia z pamięci. Występ nie powinien 

trwać dłużej niż 3 minuty. Dozwolony jest uzasadniony gest sceniczny i element ruchu. 

Tematyka utworów jest dowolna.  

 Wszyscy uczestnicy są obserwatorami konkursu przez cały czas jego trwania.  

 Komisja konkursowa dokonuje oceny występu według następujących kryteriów: 

 - dobór repertuaru, 

 - pamięciowe opanowanie tekstu, 

 - kultura słowa: prawidłowa wymowa, intonacja, akcent, 

 - interpretacja utworu, 

 - ogólny wyraz artystyczny. 

  Komisja konkursowa wyłoni laureatów: trzech laureatów w klasach pierwszych, trzech 

w klasach drugich i trzech w klasach trzecich.  

 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tym samym dniu. 

 

7. Nagrody: 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci także nagrody rzeczowe. 

Nauczyciele otrzymają zaświadczenie o przygotowaniu uczniów do konkursu. 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 
 

 

 

Nazwa i adres szkoły: ............................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

 

Liczba uczniów zgłaszanych do konkursu (ogółem): ........................................... 

 

z klas pierwszych (imię i nazwisko):   ................................................................... 

 

z klas drugich (imię i nazwisko):   ......................................................................... 

 

z klas trzecich (imię i nazwisko):   ........................................................................  

 

 

Nauczyciel zgłaszający uczniów: .......................................................................... 

Telefon kontaktowy: .............................................................................................. 

Adres e-mail: .......................................................................................................... 

 


