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KONKURS RECYTATORSKI POEZJI  

ANGLOJĘZYCZNEJ  DLA UCZNIÓW  

KLAS 4-7 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

I GIMNAZJALISTÓW 

 

 
 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

 

CELE KONKURSU:    

❖ Motywowanie uczniów do uczenia się języka angielskiego oraz mobilizowanie ich  

do samodzielnej pracy. 

❖ Podnoszenie poziomu umiejętności językowych dzieci i młodzieży poprzez 

zapoznanie z literaturą anglojęzyczną. 

❖ Zainteresowanie uczniów kulturą angielskiego obszaru językowego oraz pogłębianie 

wiedzy w tym zakresie. 

❖ Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury  

i języka, oraz świąt i tradycji. 

 

 



ZASADY UCZESTNICTWA: 

❖  Do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół z terenu gminy Alwernia  
 

❖ Każdy uczeń może zaprezentować jeden utwór o tematyce miłosnej  

w języku angielskim. 

❖ Czas recytacji do 3 minut. 

❖ Termin zgłoszeń upływa z dniem 5 marca 2018 roku o godzinie 12:00.   

❖  Zgłoszenia do konkursu, uczestnik dokonuje na specjalnej karcie zgłoszeń  

dostępnej na stronie www.sok.alwernia.pl  

 

PRZEBIEG KONKURSU: 

❖ Konkurs odbędzie się  8 marca 2018 roku o godzinie 9:30  

         w Samorządowym Ośrodku Kultury w Alwerni, Rynek 3.  

❖ Kryteria oceny: stopień opanowania tekstu, poprawność językowa, ogólne wrażenie   

         artystyczne, dobór repertuaru. 

❖ Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w tym samym dniu. 

❖ Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu 

❖ Podpisanie karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne  

         z wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników    

         podczas konkursu, a powstały materiał będzie własnością organizatora. 

❖ W dniu konkursu, uczestnik dostarcza oryginał KARTY ZGŁOSZENIA z czytelnymi  

         podpisami. 

❖ Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

❖ Podpisując kartę zgłoszeń, uczestnik / opiekun wyraża zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami i wyraża zgodę  na  nieodpłatne  

wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku (i wizerunku podopiecznego) w 

formie zdjęć i filmów wykorzystywanych do dokumentacji i promocji imprez 

Samorządowego Ośrodka Kultury w  Alwerni oraz szkół z terenu Gminy Alwernia,  a także 

w celach promocyjno-marketingowych Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, 

zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) 

 

 

Z A P R A S Z A M Y ! 
 

 

 

 

 

 

http://www.sok.alwernia.pl/


 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu recytatorskiego poezji anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia  

ALL YOU NEED IS LOVE 

1.Imię i nazwisko uczestnika 

                                           ……………………..…………………… .…………………………………….. 

2. Klasa  …………………………  telefon oraz e-mail ……………..…….………………………………… 

3.Nazwa szkoły:  ...........……………………………………………………………………..…………….….. 

4. Adres szkoły, tel. oraz e-mail 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Nazwisko i imię nauczyciela:  …………..………………………………………………………………… 

6.  Tytuł utworu: ................................................................................................................... 

7. Autor utworu: ……….......................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM konkursu recytatorskiego poezji 

anglojęzycznej dla uczniów z terenu gminy Alwernia  „ALL YOU NEED IS LOVE” 

 

 
……………..……………………     ……………………………………………...  
miejscowość, data                                 czytelny podpis uczestnika  

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………………………………………………….. w KONKURSIE  

RECYTATORSKIM POEZJI ANGLOJĘZYCZNEJ  „ALL YOU NEED IS LOVE” 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z REGULAMINEM Konkursu  recytatorskiego  poezji anglojęzycznej dla 

uczniów z terenu gminy  Alwernia   „ALL YOU NEED IS LOVE” 

 

 
……………..……………………     ……………………………………………...  
miejscowość, data                             czytelny podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 



KARTA OCENY RECYTATORA 

 

Imię i nazwisko recytatora: …………………………………………………………………….   Klasa: …………….. 

Utwór: 

 Autor: …………………………………………………………………………………………………………… 

 Tytuł:  …………………………………………………………………………………………………………… 

 

OCENA RECYTATORA  /PUNKTACJA 1-5/ 

 

Lp. Kryteria oceny 
 

Punktacja 1-5 

1  Stopień opanowania tekstu 
 

 

2 Poprawność językowa 
 

 

3  Interpretacja utworu 
 

 

4 Ogólny wyraz artystyczny 
 

 

 

                       Razem: ……………………….. 

 

 

Podpis członka komisji: ……………………………………… 

 


