
Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie
ogłasza

VII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ
„Językiem Shakespeare’a”

dla uczniów klas III – VIII szkół podstawowych 

termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2021 r.
termin nadsyłania nagrań konkursowych: 22 marca 2021 r.
rozstrzygnięcie konkursu: 26 marca 2021 r.

Celem konkursu jest:
1. Propagowanie nauki języka angielskiego jako jednego z głównych języków UE.
2. Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego.
3. Stworzenie młodzieży zainteresowanej literaturą i językiem angielskim możliwości zaprezento-
wania swoich umiejętności
4. Popularyzacja literatury pięknej angielskiego obszaru językowego.
5. Uwrażliwienie uczniów na poezję.
6. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
7. Poszukiwanie młodzieży utalentowanej i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dzie-
dzinie.

REGULAMIN

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.

2. Współorganizatorem Konkursu jest Powiat Otwocki.

3. Konkurs odbywa się pod patronatem:
a. Starostwa Powiatowego w Otwocku
b. Wydawnictwa Express Publishing.

4. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach:
a. Kategoria indywidualna: uczniowie szkół podstawowych (klasy III – V)
b. Kategoria indywidualna: uczniowie szkół podstawowych (klasy VI – VIII)
c. Kategoria zespołowa: uczniowie szkół podstawowych (klasy III-VIII) 

5. Zasady uczestnictwa:
a. Uczestników konkursu typują nauczyciele języka angielskiego w danej szkole. Jeden nauczyciel
może zgłosić do 2 uczestników w każdej z kategorii indywidualnych oraz opcjonalnie zespół. Możli-
we jest zgłoszenie uczestników przez więcej niż jednego nauczyciela w danej szkole.
b. Karty zgłoszenia (załącznik 1 dla kategorii indywidualnej oraz załącznik 2 dla zespołów) oraz
zgody rodziców / prawnych opiekunów na udział dziecka w Konkursie (załącznik 3) należy przesłać
na adres:

Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie



ul. Piotra Skargi 13
lub sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie proszę umieścić „konkurs języka angielskiego”) 
do   26 lutego 2021 r.  

6. Forma konkursu:
Konkurs odbędzie się w formie zdalnej poprzez ocenę przesłanych nagrań. Nagrania należy prze-
słać w formie linku do filmu opublikowanego na YouTube (w ustawieniach należy wybrać film pu-
bliczny lub niepubliczny) lub Dailymotion na adres sekretariat@akwinata.edu.pl 
do 22 marca 2021 r. włącznie. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 marca poprzez opublikowanie wyników na stronie konkur-
su js.akwinata.edu.pl

7. Repertuar:
a. Każdy z uczestników deklamuje z pamięci 1 wiersz lub 1 fragment prozy w języku angielskim.
b. Zespoły prezentują z pamięci wiesz, fragment prozy, dramatu lub skecz w języku angielskim.
c. Czas trwania nagrania - do 5 min.

Repertuar mogą stanowić dowolne, publikowane utwory literackie (lub ich fragmenty) pochodzące
z krajów anglojęzycznych, prezentowane w oryginale.

8. Ocena recytacji. Ocenie jury będą podlegały następujące aspekty:
a. Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworu, oryginalność, dopasowanie do możliwości wyko-
nawczych uczestnika);
b. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny;
c. Poprawność wymowy w języku angielskim;
d. Strój podkreślający wykonywany utwór, użycie stosownych do utworu rekwizytów, ruch scenicz-
ny i mimika podkreślająca utwór (w zakresie, w jakim jest to możliwe z uwagi na tegoroczną formę
Konkursu).

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy (zostaną one rozesłane do szkół). Na stronie
konkursu: js.akwinata.edu.pl opublikowane zostaną nagrania nagrodzonych interpretacji.

10. Formy pomocy dla uczestników Konkursu:
Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem Szkoły Podstawowej i Liceum św. Tomasza
z Akwinu w Józefowie, ul. Piotra Skargi 13 (każdego dnia w godzinach 8.00 – 14.00) pod nr 698
963 300 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@akwinata.edu.pl (w temacie pro-
szę umieścić „konkurs języka angielskiego”).

Wszystkim Uczestnikom życzymy sukcesów i radosnych przeżyć w obcowaniu z poezją i prozą 
anglojęzyczną.

mailto:sekretariat@akwinata.edu.pl


Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA NA

VII POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI POEZJI  I PROZY ANGLOJĘZYCZNEJ 

„Językiem Shakespeare’a”

23 marca 2021 r.

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

…………………………………………………………………………………………

Szkoła, do której uczęszcza uczeń

…………………………………………………………………………………………

Klasa, do której uczęszcza uczeń

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko, nr telefonu, e- mail nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu 

…………………………………………………………………………………………

nr telefonu …………………………….   e-mail ……………………………………..

Tytuł utworu, autor utworu, miejsce publikacji utworu prezentowanego przez ucznia

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



            Załącznik 2

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU NA

VII POWIATOWY KONKURS  RECYTATORSKI  POEZJI  I PROZY  ANGLOJĘZYCZNEJ 

„Językiem Shakespeare’a”

23 marca 2021 r.

Imiona i nazwiska członków zespołu oraz klasy, do których uczęszczają

Lp. Imię Nazwisko Klasa

1.

2.

3.

4.

5.

            Szkoła zgłaszająca zespół

…………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko, nr telefonu, e- mail nauczyciela przygotowującego zespół do konkursu 

…………………………………………………………………………………………

nr telefonu …………………………….   e-mail ……………………………………..

Tytuł utworu, autor utworu, miejsce publikacji utworu prezentowanego przez zespół

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Załącznik 3

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów dziecka

………………………………………………..
imię i nazwisko dziecka

………………………………………………..
nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza dziecko

………………………………………………..
klasa, do której uczęszcza dziecko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie danych osobowych, zdjęć  oraz wyników

uzyskanych  przez  moje  dziecko  podczas  VII POWIATOWEGO  KONKURSU   RECYTATORSKIEGO

POEZJI   I  PROZY   ANGLOJĘZYCZNEJ  „Językiem  Shakespeare’a”  organizowanego  przez  Szkołę

Podstawową i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie w dniu 23 marca 2021 r. 

Oświadczam,  że  znam  oraz  akceptuję  regulamin  wyżej  wymienionego  Konkursu,  dostępny  u

nauczyciela – opiekuna merytorycznego ucznia oraz Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych

osobowych. 

……………………….                                          …………………………………………………

                   data                                                                                           czytelnie imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  na  zasadach  przewidzianych  w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, laureatów i wyróżnionych jest
Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu, ul. Piotra Skargi 13, 05-420 Józefów.
2.  Dane  osobowe  uczestników  i  zwycięzców  będą  przetwarzane  w  celu  organizacji  i
przeprowadzenia VII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Anglojęzycznej w roku
szkolnym 2020/2021. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie
danych osobowych.
3. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
4.  Uczestnikom Konkursu (ich  opiekunom prawnym),  którzy  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie
danych osobowych, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
a) sprostowania danych, 
b) ograniczenia przetwarzania danych, 
c) wniesienia sprzeciwu,
d) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
5.  Uczestnikom  Konkursu  (ich  opiekunom  prawnym)  przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.  Podanie  danych  osobowych  ma  charakter  dobrowolny,  ale  jest  niezbędne  do  udziału  w
Konkursie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
uczestników (opiekunów prawnych) oraz publikację wizerunku.
7.  Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  Konkursu  nie  będą  przetwarzane  w  sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
8. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko uczestnika,  
b) nazwę i adres szkoły oraz klasę uczestnika.
9.  Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  zabezpieczenie
powierzonych danych osobowych. 


