
 
                                                                                                                                                                                                                                

   

 

 

 

XIX KONKURS RECYTATORSKI 

 
POEZJI ANGLOSASKIEJ 

 
DLA DZIECI W WIEKU 6-14 LAT 

 

 

ORGANIZATOR 

 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 STO W KRAKOWIE  

UL. KURCZABA 5 

30-868 KRAKÓW 

 

 

CEL KONKURSU 

 

Podstawowym celem konkursu w jego XIX edycji jest popularyzacja piękna języka poezji 

anglosaskiej, kreowanie zainteresowań recytatorskich wśród uczniów, a także stworzenie uczniom 

możliwości publicznej prezentacji w języku obcym. 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Wiek uczestnika: 6-14 lat. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji wierszy w trzech kategoriach: 

Szkoła podstawowa: 6-9 lat (klasy I-III) 

Szkoła podstawowa: 9-12 lat (klasy IV-VI) 

Szkoła podstawowa: 12-14 lat (klasy VII-VIII) 

3. Każdy uczestnik może wybrać jeden wiersz liczący: 

      -  80-100 słów dla uczniów klas I 

- 100-120 słów dla uczniów klas II-III  

- 120-150 słów dla uczniów klas IV-VI 

- 150-180 słów dla uczniów klas VII-VIII 

 

Czas prezentacji: maksymalnie 10 minut. 

Wiersze uczestników nie mogą się powtarzać. 

4. Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż pięciu uczestników w danej grupie wiekowej –        

wyłonionych w ramach wewnątrzszkolnych eliminacji.  

5. Tematyka utworów jest dowolna. Organizatorzy konkursu sugerują literaturę dziecięcą – 

angielską lub amerykańską.  



6. Osoby, które zajmą punktowane miejsca, zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi              

i dyplomami. Dyplomami zostaną także wyróżnieni nauczyciele przygotowujący uczniów           

do konkursu. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

1. Zgłoszenie udziału:  

• pocztą na adres: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków    

(z dopiskiem: XIX Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglosaskiej);  

• faksem: 012 658 44 72;  

• e-mail: sekretariat@szkolapodstawowa5.krakow.pl do dnia 30 listopada 2022 roku. 

2. Przekazanie organizatorom zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w konkursie,         

na przetwarzanie danych osobowych i prezentację wizerunku dziecka oraz oświadczenia              

o zapoznaniu się z regulaminem konkursu (najpóźniej do 8 grudnia 2022 roku). 

3. Nadesłanie przez uczestnika (szkołę) kopii utworów recytowanych przez uczestników i podanie 

źródła (najpóźniej do 8 grudnia 2022 roku). 

4. Konkurs odbędzie się w siedzibie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 5 STO przy ul. Kurczaba 5 

w Krakowie w dniu 15 grudnia 2022 roku. O godzinie występu uczestnicy zostaną 

powiadomieni telefonicznie. 

 

OCENA UCZESTNIKÓW I NAGRODY 

 

1. Ocenie będą poddane: opanowanie tekstu, poprawność językowa, akcent i intonacja, prezentacja 

sceniczna (dopuszczalne różne rekwizyty) oraz ogólne wrażenie. 

2. Oceny uczestników dokona jury powołane przez organizatorów, składające się z absolwentów 

filologii angielskiej oraz osób prowadzących zajęcia teatralne.  

3. Ostateczne decyzje w sprawach przyznania i podziału nagród oraz innych sprawach spornych 

wynikających z interpretacji regulaminu należą do jury. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 22 grudnia 2022 r. na stronie internetowej szkoły 

(www.szkolapodstawowa5.krakow.pl). 

5. W każdej kategorii wiekowej zostaną ufundowane nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy. 

6. Nie dopuszcza się możliwości prezentacji grupowej. 

 

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY   DO    UDZIAŁU! 
 

 

Z ramienia szkoły konkurs koordynuje mgr Agata Kumorkiewicz                  

e-mail: agatakumorkiewicz@szkolapodstawowa5.krakow.pl 

 

mailto:sekretariat@szkolapodstawowa5.krakow.pl
http://www.szkolapodstawowa5.krakow.pl/
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K A R T A   Z G Ł O S Z E N I A 

 

 

Nazwa szkoły: ...................................................................................................................................... 

Adres szkoły: ........................................................................................................................................ 

Ilość uczniów I grupy:  ........................................................................................................................... 

Ilość uczniów II grupy:   ........................................................................................................................ 

Ilość uczniów III grupy: ......................................................................................................................... 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Autorzy utworów Tytuły utworów 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej uczniów:  

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

Telefon  kontaktowy: 

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

Adres e-mail:  

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

Uzupełnioną kartę należy odesłać do organizatora do 30 listopada 2022 r. na adres:   

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków (lub faxem: 012 658 44 72) 


