
Szkoła Podstawowa nr 4 w Redzie organizuje w dniu 27 kwietnia 2023 r. 

„XVI  Wojewódzki Konkurs Poezji i Dramy Angielskiej 

English Poetry and Drama” 

 

Cele Konkursu: 
- upowszechnianie znajomości języków obcych; 

- rozwijanie zainteresowań teatralnych; 

- realizowanie nowych możliwości edukacji w zakresie nauczania języków obcych; 

Organizator: 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Redzie  

ul. Łąkowa 36 

84-240 Reda 

tel.: 58 7386401, 58 7386400  Fax: 58 7386409  
e-mail: marlenja@wp.pl  

Kryteria oceny: 
1. wykonanie; 

2. poprawność językowa; 

3. ujęcie morału.  
 

Regulamin Konkursu: 

1. Karty zgłoszenia należy przesłać do Organizatora do dnia 17.03.2023 r. na adres e-mail: 
marlenja@wp.pl 

2. Wszystkie zgłoszenia zostaną potwierdzone przez Organizatora. 

3. Przegląd jest bezpłatny i przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas 7 i 8 szkół 

podstawowych. 
4. Konkurs składa się z 3 etapów. 

5. Konkurs przewiduje  trzy kategorie: wiersz, piosenka i scenka.  

6. W I etapie każda szkoła podstawowa musi wyłonić od jednego do czterech uczestników 
(indywidualnych, duetów lub zespołów)  w kategoriach: wiersz, piosenka lub scenka. Każdy 

uczestnik może wystąpić tylko raz. W zespole może wystąpić maksymalnie 8 uczestników.  

7. W II etapie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora (w składzie co najmniej 1 

metodyk j. angielskiego) dokona selekcji wierszy, piosenek i scenek. Jeśli sytuacja związana 
 z Covid -19 ulegnie zaostrzeniu, selekcja zostanie dokonana na podstawie nagranej piosenki, 

wiersza lub scenki nadesłanych z eliminacji szkolnych (nagrania video).   

UWAGA! II etap odbędzie się 31.03.2023r. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 
(lub do tego dnia organizator musi otrzymać nagranie/nagrania uczestników). Szkoły zostaną 

powiadomione o zakwalifikowaniu ich uczestników do finału konkursu do 14.04.2023r.  

8. Do finału konkursu może zakwalifikować się do 10 piosenek, 10 wierszy, 6 scenek.  
9. III etap - finał konkursu. Termin finału wojewódzkiego to 27 kwietnia 2023 r. o godz. 9.00. 

10. Wszelkie informacje związane z realizacją konkursu online będą wysłane do 

zakwalifikowanych szkół na tydzień przed konkursem.  

11. Organizator zapewnia nagłośnienie (zestaw mikrofonów bezprzewodowych, dwóch 
przewodowych i odtwarzacz CD, mp3, kaset), w razie wcześniejszego zgłoszenia takiej 

potrzeby również rzutnik multimedialny i dodatkowe oświetlenie (do uzgodnienia  

z organizatorami w jakim zakresie). 
12. Poziom artystyczny występów będzie oceniać Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

13. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast osoby na podium 
otrzymają nagrody oraz zaświadczenia do szkół ponadpodstawowych.  

14. Na wszelkie pytania dotyczące regulaminu i samego konkursu odpowiada Organizator konkursu 

pod nr telefonu 58 7386401, 58 7386400 lub mailowo: marlenja@wp.pl  
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