REGULAMIN II REGIONALNEGO KONKURSU
The

Little

Poet

RECYTATORSKIEGO
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„THE LITTLE POET”

Organizatorem II Regionalnego Konkursu Recytatorskiego z języka angielskiego
„THE LITTLE POET” jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
przy współpracy Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Radomiu.
Cele







konkursu
Pogłębienie wiedzy o literaturze anglojęzycznej,
poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych,
kreowanie wzorców literackich,
doskonalenie umiejętności recytatorskich,
zainteresowanie uczniów poezją obcojęzyczną,
zachęcanie uczniów do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich
przed publicznością.

Organizacja i przebieg
I etap – po przeprowadzeniu eliminacji wewnątrzszkolnych kartę zgłoszenia
według wzoru, oświadczenie rodzica/opiekuna należy przesłać na adres: Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu ul. Sobieskiego 12
z dopiskiem Konkurs Recytatorski „The Little Poet”.
Faxem na nr 048 345 – 13 – 94
Email: psp3@szkola.radom.pl lub ewa.krezel@szkola.radom.pl
II etap – Eliminacje międzyszkolne
III etap – Finał Regionalnego konkursu Recytatorskiego „The Little Poet”

Terminarz








Eliminacje szkolne do 12.04.2019r.
Nadsyłanie protokołów z eliminacji szkolnych do 26.04.2019r.
Eliminacje międzyszkolne
- 08.05.2019r. godzina 900 (szkoły
z Radomia)
Eliminacje międzyszkolne
- 08.05.2019r. godzina 1100 (szkoły
spoza Radomia)
Finał - 15.05.2019r. godzina 900
Eliminacje międzyszkolne dla szkół radomskich i spoza Radomia odbędą się
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu
ul. Sobieskiego 12 (oś. Michałów)
Finał Regionalnego Konkursu Recytatorskiego z języka angielskiego
„The Little Poet” odbędzie się w Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu ul. Kościuszki 5 a.

Zasady uczestnictwa
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach
wiekowych klasy IV – VI i VII – VIII. Nauczyciele, języka angielskiego,
przeprowadzają w swojej szkole eliminacje i zgłaszają maksymalnie 3 osoby
z każdej grupy wiekowej do II etapu. Każdy uczeń przygotowuje recytację
jednego wiersza z literatury anglojęzycznej, dostosowanego do wieku uczestnika
oraz jego predyspozycji osobistych.
Niedopuszczalne są wiersze polskich autorów przetłumaczone na język angielski.
Wiersz recytować może tylko jedna osoba.
Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 3 minut.
Kryteria oceniania
Uczniowie będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
 klasy IV – VI
 klasy VII – VIII
Każdy przedstawiciel jury może przyznać 0 – 6 punktów. Przy ocenie recytacji
wiersza brane są pod uwagę trzy kryteria:
 poprawność wymowy,
 dobór repertuaru,
 interpretacja,
 wrażenia artystyczne.
Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący jury.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:
mgr Ewa Krężel (PSP 3) tel. 693625601,
dr Iwona Gryz (MSCDN) tel. 48 3621579

