
Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska 

Kino za Rogiem 

ogłasza 

międzyszkolny powiatowy konkurs recytatorski 

„Poezja obcojęzyczna - jak cudownie to brzmi”. 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO W JĘZYKACH OBCYCH 

„Poezja  obcojęzyczna – jak cudownie to brzmi”” 

 

Organizatorzy: 

nauczyciele języków obcych ZSDiOŚ 

Kino za Rogiem: Anita Pawlak- Zygma 

 

 Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych Powiatu 

Radomszczańskiego 

  Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół Drzewnych 

i Ochrony Środowiska w Radomsku: www.drzewniak.edupage.org 

 Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

przez Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu. 

 Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców 

konkursu jest Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. 

 Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu, a dane zwycięzców w celu przekazania im nagród. 

http://www.drzewniak.edupage.org/


  Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: a) imię i nazwisko, b) 

adres szkoły do której uczęszcza, c) imię i nazwisko opiekuna. 

CELE KONKURSU: 

* przybliżenie kultury obcojęzycznej, 

*prezentacja dorobku artystycznego zagranicznych poetów, 

*popularyzacja poezji obcojęzycznej, 

*poznawanie języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego poprzez teksty wierszy, 

*pokonanie bariery przed mówieniem w języku obcym, 

*zwiększenie motywacji do nauki języków obcych poprzez piękno poezji, 

*stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji, 

* rozbudzanie zainteresowań poezją obcojęzyczną i doskonalenie umiejętności językowych, 

* uwrażliwianie na piękno poezji i jej wartości , 

REGULAMIN KONKURSU: 

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych z terenu 

Powiatu Radomszczańskiego oraz uczniowie ZSDiOŚ. 

2. Udział jest indywidualny. 

3. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 2 minut i nie może być krótszy niż 1 minuta. 

4. Każdy z uczestników przygotowuje jeden wiersz w wybranym j. obcym (może to być  

j. angielski, niemiecki lub rosyjski) do wygłoszenia z pamięci. 

5. Dobór repertuaru powinien być odpowiedni do wieku uczestnika. 

6. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne, np. element ruchu, 

rekwizyt, gest sceniczny, kostium, podkład muzyczny. 

7. Każda szkoła może wytypować tylko 3 uczestników konkursu– po jednym uczestniku z 

każdego języka (zalecamy przeprowadzenie etapu szkolnego), którzy będą reprezentowali 

szkołę w etapie powiatowym. 

8. Do dnia 23.03.2023 do godziny 15:00 szkoły przesyłają zgłoszenie udziału szkoły w 

konkursie (Formularz) na adres email: k.krok@drzewniak.pl lub 

j.czuprynowska@drzewniak.pl 

Do wiadomości należy dołączyć skan zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo  

mailto:k.krok@drzewniak.pl
mailto:j.czuprynowska@drzewniak.pl


w konkursie oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku (Załącznik nr 1 i 2). 

9.  Każdy uczestnik recytuje jeden wiersz. Przed rozpoczęciem wystąpienia uczestnik wręcza 

Komisji tekst recytowanego utworu. 

10. Konkurs odbędzie się 13.04.2023 o godzinie 09:00 w Sali Kina za Rogiem w ZSDiOŚ. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu. 

 

KRYTERIA OCENIANIA: 

Przy ocenie pod uwagę brane są następujące aspekty: 

• stopień opanowania pamięciowego tekstu ( 0 - 5 punktów) 

• interpretacja, wrażenia artystyczne (0 - 5 punktów) 

• prawidłowa wymowa i intonacja (0 - 5 punktów) 

• dobór repertuaru, zrozumienie treści, stopień trudności (0 - 3 punktów) 

Uczestnik może otrzymać maksymalnie 18 punktów. 

 

NAGRODY:  

Jury przyznaje nagrody w trzech kategoriach: język angielski, język niemiecki, język rosyjski. 

Dla Laureatów Organizator przewidział dyplomy i nagrody rzeczowe.  

 

 

KONTAKT: 

Katarzyna Krok – k.krok@drzewniak.pl – Tel. 694 221 025 

Justyna Czuprynowska – j.czuprynowska@drzewniak.pl – Tel. 501  657  167 
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