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Serdecznie zapraszamy uczniów Paostwa Szkoły do uczestnictwa  
w Ogólnopolskim Konkursie Pięknego Czytania  

w Językach Angielskim i Niemieckim 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

1. Nazwa konkursu 
Ogólnopolski Konkurs Pięknego Czytania w Językach Angielskim i Niemieckim 
 “I wonder which way I ought to go.” 

2. Cele konkursu 
Rozwijanie  

 zainteresowao uczniów  literaturą i poezją,; 

 umiejętności interpretacji tekstów w języku obcym; 

 ekspresji twórczej; 

 kompetencji językowych; 

 Integracja szkolna i międzyszkolna. 
 
 

3. Zasady uczestnictwa 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. 

 Każda szkoła typuje maksymalnie do 4 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych; 
- W szczególnych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do udziału w konkursie więcej niż  
4 reprezentantów z jednej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami. 

 Konkurs ma formę prezentacji dowolnego fragmentu Lewis Carroll’s classic story „Alice in 
Wonderland”– długośd tekstu powinna mieścid się w zakresie 1,0 – 1,5 minuty nagrania MP4 (wizja 
i dźwięk).   

 Opiekun uczestników zobowiązany jest do zebrania od uczniów i przekazania organizatorowi 
Konkursu skanu/zdjęcia załącznika nr 1 podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów oraz 
załącznika nr 2 podpisanego przez nauczyciela – jest to niezbędny warunek  uczestnictwa  
w Konkursie. 

 Zgłoszenia do konkursu – ilośd uczestników (imiona i nazwiska i klasa), nazwiska nauczycieli 
przygotowujących i opiekuna zespołu oraz nagrania konkursowe – należy kierowad: 

o Język angielski baszuk@vp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs 

czytania”), w razie problemów i pytao prosimy o kontakt telefoniczny – 602 17 77 19 do dnia 
30 marca  2023 r. – koordynator Barbara Waszuk 

http://www.zsoslomniki.pl/
mailto:baszuk@vp.pl


o Język niemiecki evapauli@wp.pl (proszę o napisanie w tytule wiadomości „Konkurs 

czytania), do dnia 30 marca  2023 r. – koordynator Ewa Pauliczek 
 

4. Przebieg konkursu 
Przebieg konkursu jest dwuetapowy: 

 I etap : eliminacje szkolne – szkolny koordynator przeprowadza wewnątrzszkolne eliminacje i typuje 
4 reprezentantów konkursu ze szkoły; 

 II etap: eliminacje międzyszkolne. Szkolny koordynator / uczniowie nadsyłają pliki MP4 do dnia  30 
marca - termin nieprzekraczalny. 

a. z języka angielskiego na adres mailowy baszuk@vp.pl lub Messengera: Barbara Waszuk.  
b. z języka niemieckiego na adres mailowy evapauli@wp.pl 

 W skład jury wchodzą lektorzy języków obcych – ostateczny skład jury zostanie ogłoszony wraz  
z wynikami konkursu. 

 Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: klasy 4-6 oraz klasy 7-8 

 Ponadto wszystkie zgłoszone nagrania będą zaprezentowane na Fun Page’u  Konkursu 10.04.2023 
roku opisane imieniem i klasą uczestnika, w dniach od 11 do 20.04.2023 roku wyłonimy uczestnika, 
który otrzyma  „Nagrody Publiczności” 

 Ogłoszenie wyników 23 kwietnia – w Światowym Dniu Książki i Praw Autorskich oraz Dniu Języka 
Angielskiego – laureaci zostaną poinformowani mailowo. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane 
na Fun Page’u Konkursu oraz na stronie Internetowej i FB organizatorów 

 
5.  Kryteria oceny 
Komisja konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów: 

 Poprawne przeczytanie wybranego fragmentu – akcent, wymowa; 

  Interpretacja tekstu, intonacja; 

 Ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój); 
 

6. Nagrody 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają DYPLOMY uczestnictwa; 

 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez prywatnych sponsorów  
i organizatorów. 

 
 

   Organizator:       
   

        
 

    Barbara Waszuk 
       koordynator        

       
     

            
 
 
 
 
               
Przykładowa strona www z tekstami w języku angielskim: 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Pięknego czytania w Języku Angielskim i Niemieckim 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., (imię i nazwisko) 

 
 

1. Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

  

dziecka  .......................................………………………................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 

ucznia  .............................................................................................................................................. 
(nazwa szkoły)  

 

do celów związanych z jego udziałem w Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim  

i Niemieckim organizowanym przez ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach w roku szkolnym 2022/2023 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

b) wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz na Fun Pagu Konkursu i szkolnym FB ZSO im. 

Kazimierza Wielkiego w Słomnikach imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka na liście finalistów lub 

laureatów. 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

c) wyrażam zgodę na umieszczenie filmu konkursowego na stronie internetowej oraz Fun Pagu Konkursu  

i szkolnym FB ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, zawierającego wizerunek mojego dziecka. 

 

……………………………………………….. 
Podpis  

 

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam1 się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. 

 

 

……………………………………………….. 

            Podpis, data 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Międzyszkolnego Konkursu Pięknego czytania w Języku Angielskim 

 
Ja, niżej podpisany/a ……………………………...…………………………....………………….., (imię i nazwisko) 

 

Nauczyciel  ………………..…………………………………..……….………………………… (pełna nazwa szkoły)  
 

Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) 

 

 wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej oraz na Fun Pagu Konkursu i szkolnym FB ZSO im. 

Kazimierza Wielkiego w Słomnikach mojego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły w związku z realizacją 

Międzyszkolnego Konkursu Czytania w Języku Angielskim 

 

 

……………………………………………….. 
Podpis, data 

 


