
                                                          RREEGGUULLAAMMIINN  
 

VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 
dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 
organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  

we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach oraz wydawnictwem Pearson Longman 
 

Koordynator VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego – Sławomir Sobocki 

 
 

Informacje ogólne 
1. Konkurs organizowany w roku szkolnym 2022/2023 jest ósmą edycją konkursu organizowanego od roku 

szkolnego 2015/2016. 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. 

3. Wydarzenie ma charakter edukacyjny. 

4. VIII Świętokrzyski Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego ma charakter konkursu artystycznego. 

5. VIII Świętokrzyski Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego ubiega się o wpis do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 

6. Informacje, dokumenty niezbędne do udziału w Konkursie (karty zgłoszenia uczestników, oświadczenia) 
zostają umieszczone na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach www.scdn.pl 
w zakładce „Poezja na lekcjach języka angielskiego – wojewódzkie konkursy poezji 2022/2023.” 

 

Cele Konkursu 

1. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego. 

2. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją anglojęzyczną. 

3. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów uczących się języka angielskiego. 

4. Rozwijanie umiejętności recytatorskich i aktorskich uczniów uczących się języka angielskiego. 

5. Zachęcanie uczniów do prezentacji swoich umiejętności językowych oraz uzdolnień recytatorskich i 

aktorskich. 

 

Zasady udziału 

1. Tematyka prezentowanych wierszy ma opierać się o publikację 100 Best Poems for Children,                                  

ed. Roger Mc Gough, London, Puffin Books lub utwory zgłoszone przez uczestników konkursu w Kartach 

zgłoszenia uczestników do VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI 

szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 

2. Każdy z uczestników musi przygotować po dwa wiersze, w tym jeden wiersz o długości najmniej 16 linijek, 

natomiast drugi o długości najmniej 12 linijek. 

3. W Konkursie uczestniczą uczniowie klas IV−VI szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. 

4. Konkurs jest dwuetapowy. 

a) pierwszy etap – szkolny; 

b) drugi etap – wojewódzki. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących terminach:  

a) do 24 marca 2023 r.– etap szkolny; 

b) w kwietniu 2023 – etap wojewódzki. 

6. I etap Konkursu odbędzie się w szkołach podstawowych uczestników. 

7. Liczba uczestników I etapu szkolnego z jednej szkoły podstawowej nie może przekroczyć 15 osób. 

http://www.scdn.pl/


8. Podstawą uczestnictwa w I etapie Konkursu jest przesłanie przez szkołę do dnia 10 marca 2023 r. Karty 
zgłoszenia uczestników do I etapu VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów 
klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Dyrektor szkoły podpisuje oświadczenie, że 
zapoznał się z Regulaminem VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas 
IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Skany dokumentów należy wysłać  online na 
adres koordynatora. 

9. I etap szkolny Konkursu odbędzie się w szkołach, do której uczęszczają uczniowie w marcu 2023 r. i 
rozpocznie się o godzinie 10.00. 

10. Eliminacje szkolne przeprowadzane są za zgodą i w porozumieniu z dyrektorem szkoły, do której uczęszczają 
uczniowie.  

11. Uczestnicy I etapu szkolnego Konkursu mają obowiązek stawić się na miejscu na 30 minut przed godziną 

rozpoczęcia eliminacji. 

12. Kolejność prezentacji wierszy będzie ustalona po potwierdzeniu zgłoszenia (najpóźniej na 3 dni przed 

planowaną datą konkursu I etapu), w którym muszą być zawarte informacje: 

a) tytuły wierszy,  

b) nazwisko i imię uczestnika, 

c) dane teleadresowe opiekunów/opiekuna wraz z adresem mailowym. 

13. Oceny prezentowanych wierszy dokona szkolne jury według następujących kryteriów: 

a) poprawność językowa (płynność wymowy, wymowa poszczególnych słów, akcent, intonacja oraz 

rytm), 

b) ocena głosu (ton głosu, płynność recytacji, głośność, czy występują przerwy celu wywołania efektów 

dramatycznych, czy mówienie odbywa się w sposób ożywiony i nie jest monotonne, pozytywna 

energia), 

c) ocena elementów niewerbalnych (kontakt wzrokowy z widownią, gestykulacja, język ciała, wyraz 

twarzy, pozytywna energia), 

d) ocena wybranych wierszy (długość wierszy, trudność językowa wybranych wierszy, inne elementy 

wpływające na ich ocenę). 

14. Szkolne Jury w składzie nauczycieli języka angielskiego, ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu ostatniej 

prezentacji. 

15. Zwycięzcy eliminacji w ramach I etapu szkolnego VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 
dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego otrzymają dyplom uznania i będą 
mieli prawo do udziału w II etapie  

16. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani uczestnicy I etapu (maksymalnie do 3 zwycięzców z eliminacji w 

ramach I etapu Konkursu z każdej szkoły biorącej udział w konkursie). 

17. W przypadku rezygnacji opiekun uczniów/ucznia ma obowiązek powiadomić organizatorów (nie później niż 
na 3 dni przed planowaną datą konkursu).  

18. Organizatorzy mają obowiązek poinformować wszystkich uczestników o terminie i godzinie rozpoczęcia 
konkursu nie później niż na 3 dni przed imprezą. 

19. Po przeprowadzeniu eliminacji Przewodniczący Szkolnego Jury wypełnia protokół z obrad szkolnego jury  i 
przesyła jego skan wraz z podpisaną przez dyrektora szkoły  „Kartą zgłoszenia uczestników do II etapu VIII 
Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego na adres koordynatora. 

20. II etap Konkursu odbędzie się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, ul. Ściegiennego 13, w sali 

konferencyjnej, w kwietniu 2022 roku. Konkurs rozpocznie się o godzinie 10.00. 

21. Koszt przewozu uczestników pokrywają szkoły. 

22. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek stawić się na miejscu na 30 minut przed godziną rozpoczęcia imprezy. 

23. Każdy opiekun otrzyma dyplom potwierdzający przygotowanie uczniów do Konkursu. 

24. Laureatami VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego zostają uczniowie, którzy zajmą miejsca 1−3 na II etapie 

Konkursu. Dopuszcza się możliwość zajęcia miejsca ex aequo, ale laureatami nie może zostać więcej niż 4 

uczniów. 

25. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom uznania. 



26. Kolejność prezentacji wierszy będzie ustalona po potwierdzeniu zgłoszenia (najpóźniej na 3 dni przed 

planowaną datą konkursu), w którym muszą być zawarte informacje: 

a) tytuły wierszy,  

b) nazwisko i imię uczestnika, 

c) dane teleadresowe opiekunów/opiekuna wraz z adresem mailowym. 

27. Oceny prezentowanych wierszy dokona Jury według następujących kryteriów: 
a) poprawność językowa (płynność wymowy, wymowa poszczególnych słów, akcent, intonacja oraz 

rytm), 
b) ocena głosu (ton głosu, płynność recytacji, głośność, czy występują przerwy celu wywołania efektów 

dramatycznych, czy mówienie odbywa się w sposób ożywiony i nie jest monotonne, pozytywna 
energia), 

c) ocena elementów niewerbalnych (kontakt wzrokowy z widownią, gestykulacja, język ciała, wyraz 
twarzy, pozytywna energia), 

d) ocena wybranych wierszy (długość wierszy, trudność językowa wybranych wierszy, inne elementy 
wpływające na ich ocenę). 

28. Jury, w składzie:  

a) przedstawiciel Pearson Longman,  

b) konsultant ŚCDN w Kielcach, 

c) przedstawiciel nauczycieli języka angielskiego z województwa świętokrzyskiego, 

ogłosi wyniki bezpośrednio po zakończeniu ostatniej prezentacji. 

29. W przypadku rezygnacji opiekun uczniów/ucznia ma obowiązek powiadomić organizatorów (nie później niż 

na 3 dni przed planowaną datą konkursu).  

30. Organizatorzy mają obowiązek poinformować wszystkich uczestników o terminie i godzinie rozpoczęcia 

konkursu nie później niż na 3 dni przed imprezą. 

31. Udział w VIII Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół 
podstawowych województwa świętokrzyskiego jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestnika 
dobrowolnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 
ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), a w przypadku, w którym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, zgodę wyrażoną przez 
jego opiekunów prawnych w celach określonych w regulaminie Konkursu. 

32. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikowanie ich nazwisk, 

informacji ich dotyczących związanych z udziałem w konkursie oraz na nieodpłatne publikowanie wywiadów 

z nimi oraz ich zdjęć na łamach „Inspiracji”, na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Kielcach oraz w innych wydawnictwach ŚCDN. 

33. Kontakt: Sławomir Sobocki – koordynator, tel. 505 074 927, e-mail: slawomir.sobocki@scdn.pl  
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      ……………………………………       

miejsce i data 

 

 

Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych  

na wykorzystanie wizerunku dziecka 
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w działaniach zaplanowanych w VIII Świętokrzyskim 
Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 
organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia  Nauczycieli w Kielcach:  

Zgoda na udział w VIII Świętokrzyskim Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych 

województwa świętokrzyskiego   

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………..., ucznia/ 

uczennicy klasy ……………………. nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………..… w VIII Świętokrzyskim 

Konkursie Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Równocześnie 

oświadczam, że zapoznałem/ zapoznałam się* z Regulaminem VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. 

                                                                                                            …………………………………………………. 
                                                                                                                  Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz jego wizerunku na potrzeby VIII Świętokrzyskiego 

Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y* na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… oraz nieodpłatne 

nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego wizerunku, tj. na transmitowanie, 

rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i głosu w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi 

prowadzonymi przez Koordynatora VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół 

podstawowych województwa świętokrzyskiego zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

Rozporządzeniem 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. 

                                                                                                            …………………………………………………. 
                                                                                                                  Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



Kielce, ………………………………… 

  

…………………………. 
(pieczęć szkoły)                                                                                   

Karta zgłoszenia uczestników  

do I etapu VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 
1. Pełna nazwa szkoły (do umieszczenia na dyplomie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

3. Adres mailowy szkoły 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

4. Telefon szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Tytuły wierszy Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 
Pierwszy wiersz Drugi wiersz 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż posiadam zgody na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek 

uczestników – dzieci i młodzieży, a niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim   

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i w pełni akceptuje jego treść.  

 

 

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

                                                                                                                                 Podpis dyrektora szkoły 



 

Kielce, ………………………………… 

  

…………………………. 
(pieczęć szkoły)                                                                                   

Karta zgłoszenia uczestników  

do II etapu VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 
1. Pełna nazwa szkoły (do umieszczenia na dyplomie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Adres szkoły 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

3. Adres mailowy szkoły 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................ 

4. Telefon szkoły 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Tytuły wierszy Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 
Pierwszy wiersz Drugi wiersz 

1.      

2.      

3.      

 

 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż posiadam zgody na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających wizerunek 

uczestników – dzieci i młodzieży, a niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim   

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego i w pełni akceptuje jego treść.  

 

 

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

                                                                                                                                 Podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ 

 

z obrad Szkolnego Jury I etapu VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 

W dniu …………………………………………………………….., Szkolne Jury w składzie: 

 

1. Przewodniczący –  

2. Członek –  

3. Członek –  

 

dokonało oceny prezentacji uczniów, biorących udział w I etapie VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku 

Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, który odbył się w siedzibie 

………………………………………………………..,  w dniu  …………………. 2023 roku, i ustaliło, że w Konkursie. 

 

1. Pierwsze miejsce z ilością punktów .......... zajął/zajęła 

............................................................................................... 

2. Drugie miejsce z ilością punktów ........... zajął/zajęła 

........................................................................................... 

3. Trzecie miejsce  z ilością punktów ........... zajął/zajęła 

.................................................................................................. 

 

 

Pełną punktację wszystkich uczestników ujęto w zestawieniu wyników, dokonanym na podstawie indywidualnych 

kart ocen sporządzonych przez poszczególnych członków jury. 

Zestawienie wyników i indywidualne karty oceny stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Podpisy członków Szkolnego Jury: 

 

1................................................ 

2................................................ 

3................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKÓŁ 

 

z obrad Jury II etapu VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku Angielskim 

dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego  

 

W dniu …………………………………………………………….., Jury w składzie: 

 

1. Przewodniczący –  

2. Członek –  

3. Członek –  

 

dokonało oceny prezentacji uczniów, biorących udział w II etapie VIII Świętokrzyskiego Konkursu Poezji w Języku 

Angielskim dla uczniów klas IV−VI szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego, który odbył się w siedzibie 

………………………………………………………..,  w dniu  …………………. 2023 roku, i ustaliło, że w Konkursie. 

 

1. Pierwsze miejsce z ilością punktów .......... zajął/zajęła 

............................................................................................... 

2. Drugie miejsce z ilością punktów ........... zajął/zajęła 

........................................................................................... 

3. Trzecie miejsce  z ilością punktów ........... zajął/zajęła 

.................................................................................................. 

 

 

Pełną punktację wszystkich uczestników ujęto w zestawieniu wyników, dokonanym na podstawie indywidualnych 

kart ocen sporządzonych przez poszczególnych członków jury. 

Zestawienie wyników i indywidualne karty oceny stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Podpisy członków  Jury: 

 

1................................................ 

2................................................ 

3................................................. 

 

 


