LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR XIII
we Wrocławiu
ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37
50-447 Wrocław
www.lo13.wroc.pl
e-mail: sekretariat@lo13.wroc.pl
tel. 71 79 869 04 w. 100
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w piątej edycji:

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
W JĘZYKU ANGIELSKIM
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych we Wrocławiu.

REGULAMIN
ORGANIZATOR : Liceum Ogólnokształcące Nr XIII we Wrocławiu
ADRESAT: uczniowie wrocławskich szkół podstawowych (klasy siódme i ósme)
CELE KONKURSU: rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; wspieranie uczniów
uzdolnionych językowo i artystycznie ; rozwijanie kreatywności uczniów; prezentowanie efektów
twórczości artystycznej

WYTYCZNE DLA UCZNIA:
1. Wybierz jeden z 10-u wierszy autorstwa Kenna Nesbitta do zaprezentowania .
2. Naucz się poprawnie czytać wybrany wiersz. Poproś o pomoc swojego nauczyciela języka
angielskiego.
3. Naucz się wiersza na pamięć.
4. Przygotuj sposób prezentacji wiersza - wybierz kostium lub rekwizyt.
5. Nagraj swoją interpretację wiersza w formacie video.

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELA:
1. Szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza eliminacje szkolne , w których wyłoni
maksymalnie 3 uczestników etapu międzyszkolnego.
załącznik 1 - wiersze do prezentacji
2. Do 15.03.2021 r. zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie wypełniając formularz
załącznik 2 - formularz

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.
3. Do 29.03.2021 należy przesłać prace konkursowe na adres mailowy mjanik@lo13.wroc.pl.
4. W drugiej połowie kwietnia 2021 r. wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej szkoły www.lo13.wroc.pl a dyplomy zostaną rozesłane do szkół.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Interpretacje wierszy oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego oraz
nauczyciela języka polskiego. Laureaci otrzymają dyplomy, a nauczyciele podziękowania.

KRYTERIA OCENY PRAC:
1. Umiejętności językowe.
2. Wymowa.
3. Interpretacja wiersza.
4. Rekwizyt / kostium.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoczesnym oświadczeniem uczestnika, że
zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku w zakresie związanym z
poprawnym przebiegiem konkursu. Taka zgoda może być wycofana w każdej chwili , oznacza
to jednak jednoczesne wycofanie się z konkursu.

Pytania i uwagi można kierować na adres:
mjanik@lo13.wroc.pl lub bwers@lo13.wroc.pl

Organizatorzy:
Agnieszka Sołodyna, Beata Wers, Magdalena Janik

