
REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ON-LINE 

POEZJA ANGLOJĘZYCZNA  

"CHARMING ENGLISH – Every child is a different kind of flower, and all 

together, make this world a beautiful garden"  

19 KWIETNIA 2021 ROK  

 

 
 

 ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu 

ul. konstytucji 3 Maja 8 

Tel./fax (024) 275-26-44 

 

CELE KONKURSU:  
➢ popularyzacja poezji anglojęzycznej;  

➢ motywowanie uczniów do nauki języków obcych;  

➢ zainteresowanie uczniów literaturą  anglojęzyczną;  

➢ doskonalenie poprawności językowej;  

➢ stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych 

i artystycznych; 

➢ pobudzenie dzieci do aktywności, zachęcanie do zdrowej rywalizacji; 

➢ popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

 

 

 



ZASADY UCZESTNICTWA:  
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas podstawowych.  

2. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: 

➢ klasy I-III 

➢ klasy IV-VI 

➢ klasy VII-VIII 

3. Wybrane wiersze/teksty piosenek powinny nawiązywać do tytułowego cytatu, a więc dotyczyć 

tematyki z kategorii: DZIECKO. 

4. Uczniowie przygotowują nagranie i wysyłają je swojemu nauczycielowi języka angielskiego. 

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.05.2021 r.  

* * * 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  
1. Każdy uczestnik konkursu  - kl. I-III - prezentuje  jeden utwór  poetycki lub tekst piosenki 

(recytowany) w języku angielskim (Tematyka: CHILDREN).                                           

2. Każdy uczestnik konkursu - kl. IV-VI - prezentuje jeden utwór poetycki lub tekst piosenki 

(recytowany) w języku angielskim (Tematyka: CHILDREN)  

3. Każdy uczestnik konkursu - kl. VII-VIII - prezentuje jeden utwór poetycki lub tekst piosenki 

(recytowany)  w języku angielskim (Tematyka: CHILDREN)  

4. Czas prezentacji utworu : kl. I-III max. do 3 minut; kl. IV-VIII max. do 5 minut.  



KRYTERIA OCENY I NAGRODY:  
1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.  

2. Ocenie podlegają:  

 interpretacja utworu (0-5);  

 poprawność wymowy w języku angielskim (0-5); 

 wrażenia artystyczne i estetyczne (0-5); 

 stopień opanowania tekstu utworu. (0-5). 

3. Przebranie oraz rekwizyty dodatkowe nie będą brane pod uwagę - nie podlegają ocenie. 

4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.  

 

USTALENIA:  
1. W celu uzyskania bliższych informacji związanych z konkursem prosimy o kontakt na Discord 

bądź Librus z nauczycielami języków obcych Szkoły Podstawowej Nr 3. 

3. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu języka angielskiego:  

 

 

-Aneta Cupała 

-Elżbieta Kamińska 

-Kinga Wochowska 

-Justyna Witkowska 

 

4. Wzięcie udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

TERMIN KONKURSU:  

 
Z powodu pandemii koronawirusa konkurs Charming English w tym roku odbędzie się w formacie 

on-line, termin nadsyłania nagrań upływa: 15.05.2021 roku. 

Uczestnicy przesyłają nagrania swojemu nauczycielowi (po wcześniejszym indywidualnym 

ustaleniu z danym nauczycielem w jaki sposób mają to zrobić) 

Planowany termin rozstrzygnięcia – CHILDREN’S DAY - DZIEŃ DZIECKA, tj. 01.06.2021 r.   

*(zostaną opublikowane na szkolnym fb) 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


