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Recytatorski konkurs języka angielskiego – Spectacular Skills 
 
Cele konkursu: 

 Rozwijanie i wspieranie wśród uczniów zdolności recytatorskich. 
 Motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego. 
 Przełamywanie barier w mówieniu w języku obcym. 
 Propagowanie poezji w języku obcym. 
 Zachęcanie do nauki języka angielskiego przez zabawę i przyjemność. 
 Poszerzenie świadomości ekologicznej – tematyka –Przyroda. 

Miejsce i termin konkursu: 
 Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Tychach, ul. Edukacji 11a, Dominika Kaniewska i Joanna Dobry 
 Konkurs odbywa się online, poprzez wysłanie filmu z prezentacją wiersza. 
 Uczniowie przesyłają film na adres mail organizatora – szkola@sto.tychy.pl  
 Nagrania należy wysłać do 31 maja 2021r.  W temacie wiadomości: Spectacular Skills,  

w treści: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła oraz nauczyciel opiekun.   
Uczestnicy: 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej. Uczniowie prezentują 
wiersz wybrany przez siebie. 

 Uczestnicy konkursu recytują wiersze w języku angielskim, tematyka: PRZYRODA. 
 Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o rekwizyty. 

Zasady punktacji: 
 Recytacje wierszy zostaną ocenione przez komisję konkursową 
 Komisja konkursowa składa się dyrektora, dwóch nauczycieli języka angielskiego, nauczyciela 

języka polskiego, jednego losowo wybranego nauczyciela z grona pedagogicznego szkoły. 
Przewodniczącym komisji jest organizator konkursu – nauczyciel języka angielskiego, Dominika 
Kaniewska.  

 Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:  
- stopień opanowania pamięciowego wiersza (0-5 pkt),  
- prawidłowa wymowa i intonacja poszczególnych słów w wierszu (0-5 pkt),  
- sposób prezentacji wybranego wiersza (0-5pkt). 
Maksymalnie uczestnicy mogą uzyskać 15 punktów od każdego członka komisji – maksymalna 
liczba punktów: 15*5=75 punktów. 

Postanowienia końcowe: 
 Za zajęcie I, II, III miejsca uczniowie otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 
 Od werdyktu komisji konkursowej nie ma odwołania, aczkolwiek można uzyskać ustne uzasadnienie 

werdyktu. 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w powyższym regulaminie oraz zobowiązuje się  

do powiadomienia uczestników o każdej zmianie. 
 Każdy uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi zgody prawnego  

na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie filmu podpisanej przez 
rodzica/opiekuna. 

 
Koordynator konkursu – mgr Dominika Kaniewska 

Współorganizator  - mgr Joanna Dobry 


