
                 

 

 

 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ  
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REGULAMIN 

III POWIATOWEGO  KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO  

W JĘZYKU ANGIELSKIM             

‘LET’S SPEAK UP NOW’ 

6 marzec 2020 

 

http://www.oppmikolow.pl/


1.Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

2. Cele konkursu: 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury 

krajów anglojęzycznych, 

 odkrywanie i rozwijanie uzdolnień lingwistycznych oraz  recytatorskich, 

 podniesienie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa 

 

3.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół  podstawowych  powiatu mikołowskiego. 

4. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:  

 klasy 1-3 szkoły podstawowej 

  klasy 4-6 szkoły podstawowej  

  klasy 7-8 szkoły podstawowej 

5. Uczestnik konkursu przygotowuje fragment prozy lub utwór poetycki w języku angielskim.  

6. Czas recytacji: 

  uczniowie klas 1 - 3 szkoły podstawowej: czas recytacji nie może być krótszy                   

niż 1 minuta i dłuższy niż 3 minuty; 

 uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej: czas recytacji nie może być krótszy                     

niż 2 minuty i dłuższy niż 4 minuty; 

  uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej: czas recytacji nie może być krótszy                   

niż 3 minuty i dłuższy niż 5 minut; 

7. Uczestnik może wykorzystać podkład muzyczny lub rekwizyty. 

8. Oceny recytacji dokonuje jury. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.  

9.Jury ocenia występ według następujących kryteriów: 

 dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie 

 interpretacja tekstu 

 ogólny wyraz artystyczny 



 poprawność wymowy w języku angielskim  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii w przypadku niewystarczającej ilości 

zgłoszonych osób. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku niewielkiej ilości 

zgłoszeń.  

13. Konkurs odbędzie się w dniu 06 marca 2020 (tj. piątek) o godz. 17.00 w budynku Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. 

14. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy nadsyłać na adres mailowy: 

ognisko@oppmikolow.pl, do dnia 28 lutego 2020 r. (piątek). Zgłoszenia   

można także  złożyć osobiście w Sekretariacie Ogniska Pracy Pozaszkolnej lub  przesyłać 

pocztą na adres:   43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9. 

 15. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku 

uczestników na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej, profilu Facebook oraz  

w prasie. 

16.Udział w konkursie jest równoznaczny w akceptacją regulaminu. 
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III  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI  

W JĘZYKU ANGIELSKIM                                     

„LET’S SPEAK UP NOW” 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA 

 

Pełna nazwa szkoły: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Adres: ul…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
 
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
 
Adres email: …………………………………………………………………………………………….……………………… 
 
 
Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA 

ZGŁOSZONEGO DO KONKURSU 
KLASA TYTUŁ UTWORU, CZAS TRWANIA 
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4   

5   

                                        

 


