„Beneath the words”
Regulamin
Dzielnicowego Konkursu Poezji Anglojęzycznej
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. św. U. Ledóchowskiej 10
02-972 Warszawa
Osoby odpowiedzialne:
Marta Zbucka (przewodniczący komisji konkursowej)
Magdalena Czarnecka (kategoria klasy 4-6)
Aleksandra Cyran (kategoria klasy 1-3)
Ewa Kopowska (kategoria klasy 7-8)
Patronat
Burmistrz Dzielnicy Wilanów
Cele konkursu
- popularyzacja kultury anglosaskiej i twórczości poetów anglojęzycznych,
- umożliwienie uczniom wykorzystania znajomości języka angielskiego publicznie,
- zachęcenie do pogłębiania wiedzy dotyczącej poezji i poetów anglojęzycznych,
- motywowanie do pracy nad poprawnością fonetyczną wypowiedzi,
- umożliwienie uczniom prezentacji swoich umiejętności recytatorskich oraz
językowych przed publicznością
- nawiązanie współpracy ze szkołami i nauczycielami języka angielskiego w
dzielnicy.
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych a laureaci zostaną
wyłonienie w trzech kategoria:
I kategoria – uczniowie klas 1-3
II kategoria – uczniowie klas 4-6
III kategoria – uczniowie klas 7-8
2. W wyniku eliminacji szkolnych jeden nauczyciel (przedstawiciel szkoły) zgłasza
reprezentantów danej szkoły do konkursu.
3. W konkursie może uczestniczyć maksymalnie dwóch uczniów reprezentantów
danej szkoły w każdej kategorii czyli maksymalnie 6 uczniów.
4. Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza lub fragmentu wiersza w
języku angielskim, dostosowanego do wieku uczestnika oraz jego predyspozycji
osobistych.
5. Konkurs nie dotyczy wierszy polskich autorów przetłumaczonych na język
angielski.

6. Jeden utwór może recytować tylko jedna osoba.
7. Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 5 minut. Uczestnicy, którzy w
rażący sposób złamią tą zasadę będą dyskwalifikowani. Wyjątek stanowi sytuacja,
gdy jury konkursu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych przerwie występ i
poprosi o jego powtórzenie.
8. Podczas prezentacji możliwe jest wykorzystanie środków artystycznych
(rekwizyty, kostiumy, tło muzyczne) w zakresie, który nie utrudni i nie wydłuży w
znaczący sposób przebiegu konkursu.
Zgłoszenie uczestnictwa
1. Karta zgłoszenia uczestników
(załącznik nr 1) oraz zgoda rodziców/prawnych opiekunów (załącznik nr 2) jest
dołączona do regulaminu konkursu oraz można ją pobrać ze strony organizatora
pobrania na stronie https://sp358warszawa.edupage.org/.
2. Warunkiem uczestnictwa ucznia jest dostarczenie do organizatora kompletu
dokumentów:
-wypełnioną kartę zgłoszeniową
- tekst utworu oraz nazwisko autora, który będzie prezentowany przez uczestnika,
- podpisane zgody przez rodziców / opiekunów prawnych uczestników konkursu.
3. Zgłoszenia można dokonać
- drogą pocztową na adres
Szkoła Podstawowa nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego
ul. Św. U. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa
-osobiście (złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły organizatora),
-elektronicznie na adres mmartazbucka@gmail.com
W przypadku elektronicznego zgłoszenia, oryginały dokumentów muszą zostać
dostarczone najpóźniej w dniu konkursu w czasie rejestracji.
Harmonogram konkursu:
1. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić i zgłoszenia uczestników dokonać w
nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2019.
2. Konkurs odbędzie się 15 marca 2019.
3. Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej szkoły najpóźniej w dniu 18
marca 2019.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi w czasie
uroczystości w siedzibie organizatora w dniu 20 marca 2018.
Zasady Przebiegu Konkursu
1. Organizatorzy konkursu potwierdzą drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia uczniów do konkursu lub poinformują o brakach formalnych związanych
ze zgłoszeniem najpóźniej do 1 marca 2018.
2. Organizatorzy konkursu decydują o kolejności występów poszczególnych
uczestników.
3. Organizatorzy konkursu powołują jury konkursu.
4. Ocenie będą podlegać:

a) dobór repertuaru,
b) pamięciowe opanowanie tekstu,
c) poprawność językowa,
c) interpretacja utworu, postawa sceniczna i ogólne wrażenie artystyczne.
5. W każdej z kategorii uczeń może otrzymać 3 punkty. Punkty z każdej kategorii się
sumują. W sytuacji, gdy więcej niż 2 osoby uzyskają identyczną ilość punktów a
sytuacja będzie dotyczyła pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, o kolejności
decyduje jury konkursu.
6. Laureaci Konkursu to uczestnicy, którzy zajęli pierwsze, drugie lub trzecie
miejsce. Otrzymają oni dyplomy i nagrody.
7. Jury konkursu może przyznać wyróżnienie niezależnie od ilości uzyskanych
punktów. Osoby wyróżnione otrzymują dyplomy.
5. Wyniki ustalone i ogłoszone przez komisję konkursową są ostateczne.
6. Nauczyciele uczestników otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do
konkursu.
Nauczyciele opiekunowie uczestników otrzymują podziękowanie za pomoc w
organizacji konkursu.
Nauczyciele biorący udział w pracach jury otrzymują potwierdzenie pracy w jury
konkursu.
7. Uczestnikom konkursu ze względu na bezpieczeństwo i organizację nie mogą
towarzyszyć osoby trzecie a jedynie nauczyciel opiekun zgłoszony w karcie
zgłoszenia.
8. Organizator nie zapewnia miejsca do prób przed konkursem.
9. W kwestiach spornych decyzję ostateczną podejmuje organizator - dyrektor szkoły
podstawowej nr 358.

Zapraszamy !!!!

Zaproszenie !!!
Szanowni Nauczyciele Języka Angielskiego!
Drodzy Uczniowie!
W czasach, gdy nie tylko wiedza ale i umiejętność jej prezentacji są
wysoko cenione, proponujemy uczniom wilanowski szkół wzięcie
udziału w konkursie, który umożliwia dzieciom wykazanie się nie tylko
znajomością języka angielskiego, ale także umiejętnością recytacji i
prezentacji na forum publicznym.
W świecie, w którym idei i wartości młodzi ludzie szukają na
facebooku, chcemy zaproponować im sięgnięcie po poezję, jako po
źródło nieprzemijalnych prawd ukrytych pod słowami.
Nauczycieli języka angielskiego chcemy zaprosić do organizacji
konkursu i wzięcia udziału w pracach jury. Chętnych do współpracy
lub w celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z przewodniczącą
komisji konkursowej p. Martą Zbucką za pomocą wiadomości e-mail
na adres mmartazbucka@gmail.com
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