
 

 
Szkoła Podstawowa Nr 23 

we Włocławku 
ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek,  

tel.: 54 234 34 99 
fax: 54 234 77 10 

mail: sp23wloc@wp.pl 
 

Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku 
zaprasza 

uczniów klas I -III szkół podstawowych i 
przedszkoli 

do udziału w konkursie krasomówczym: 

              

“English Culture Competition” 

IV edycja konkursu odbywać się będzie pod hasłem „HOCUS 

POCUS” 

 

Przedmiot konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych 

5 i 6 letnich. Ma on na celu zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu literatury 

brytyjskiej i amerykańskiej. 

Uczniowie przystępujący do konkursu zobowiązani są do zaprezentowania w języku angielskim 

dowolnego motywu z literatury brytyjskiej lub amerykańskiej nawiązującego do magicznego świata 

baśni i opowieści. 

Motywem może być postać, gadżet, wydarzenie itp. Liczymy na kreatywność uczestników w doborze 

tematu prezentacji. 

Prezentacja ustna może być wzbogacona strojem lub dźwiękiem (organizatorzy nie dopuszczają 

prezentacji multimedialnych). Uczeń może posługiwać się atrybutami, które pomogą uatrakcyjnić 

występ. Ewentualne ścieżki z nagraniami do prezentacji ucznia prosimy przesyłać w terminie 

określonym w terminarzu poniżej. 

Każda prezentacja powinna odbywać się w języku angielskim adekwatnym do wieku i poziomu 

zaawansowania dziecka.  

 

Całkowity występ wraz z ewentualną oprawą muzyczną powinien trwać nie dłużej niż 2 minuty.  

 

Terminarz konkursu: 

Etap I 

mailto:sp23wloc@wp.pl


Do 5 stycznia 2023 r. nauczyciele przesyłają̨ karty zgłoszenia do konkursu na adres organizatora tj. 

Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku (karta do pobrania na stronie internetowej szkoły 

http://www.sp23.wloclawek.pl).  

Etap II odbędzie się ̨ 16 lutego 2023 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku. 

Uczniowie przedstawiają̨ swoje prace w języku angielskim w obecności nauczycieli, kolegów, jury 

konkursu oraz zaproszonych gości. Po zakończeniu prezentacji i obradach jury nastąpi wręczenie 

nagród. Uczniowie oceniani są w 2 kategoriach: szkoła podstawowa i przedszkole. 

Szkoła lub przedszkole może wysłać trzy zgłoszenia. 

Termin nasyłania ścieżek dźwiękowych: 20.01.2023 r. 

Zgłoszenia można dokonać́:  

• -  drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek  

• -  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku  

• - lub drogą mailową: sp23.konkurs.2021@gmail.com 

 

Kryterium oceniania: 

- wiarygodność sposobu przekazania informacji, ich zgodność z materiałem źródłowym, 
- sposób przedstawienia, dostosowanie formy do przekazywanych treści, oryginalność 
przedstawienia, własna inwencja 

- poprawność językowa 

- jakość estetyczna 

 

Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sp23.konkurs.2021@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

 

Koordynatorzy konkursu: 

mgr Agnieszka Tomczak 

mgr Katarzyna Cichocka 

mgr Anna Maciejewska 

mgr Magdalena Jezierska  

mgr Dorota Rogiewicz 

mgr Małgorzata Piekarska 

http://www.sp23.wloclawek.pl/
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

“English Culture Competition: hocus pocus” 

rok szkolny 2022/2023 

 

Szkoła: 

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

 

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

(pełna nazwa, adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail) 

 

DANE UCZESTNIKA 

  

Kategoria wiekowa - uczniowie klas I - III szkoły podstawowej 

 
Imię i nazwisko 

ucznia 

 
Klasa 

 
Nauczyciel – opiekun 

(imię nazwisko, 
 adres e-mail) 

 
Temat prezentacji 

1. 
 
 

   

 

 

 

 

 

Data i podpis Dyrektora Szkoły:  ………………………………………………………. 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy do celów  związanych z udziałem w 

konkursien“English Literature Competition: my favourite character” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Nr 23 we Włocławku, oraz publikację jej/jego wizerunku na stronach internetowych 

organizatora. 

DANE UCZNIA/UCZENNICY 

Imię i nazwisko ………………………………………………… 

Data urodzenia…………………………………………………. 

Nazwa szkoły/przedszkola …………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica ………………………………. 

 

 

  



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW KONKURSU KRASOMÓWCZEGO 

“English Culture Competition: hocus pocus” 

rok szkolny 2022/2023 

 

Przedszkole: 

 

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

 

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

(pełna nazwa, adres, osoba do kontaktu, telefon, e-mail) 

 

DANE UCZESTNIKA 

  

Kategoria wiekowa – dzieci przedszkolne 5- i 6 -letnie 

 
Imię i nazwisko 

dziecka 

 
Grupa 

 
Nauczyciel – opiekun 

(imię nazwisko, 
 adres e-mail) 

 
Temat prezentacji 

1. 
 
 

   

 

 

 

Data i podpis Dyrektora Przedszkola:  ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą a dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia/uczennicy do celów  związanych z udziałem w 

konkursien“English Literature Competition: my favourite character” organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Nr 23 we Włocławku, oraz publikację jej/jego wizerunku na stronach internetowych 

organizatora. 

DANE UCZNIA/UCZENNICY 

Imię i nazwisko ………………………………………………… 

Data urodzenia…………………………………………………. 

Nazwa szkoły/przedszkola ………………………………… 

Data i czytelny podpis rodzica ………………………………. 

 

 


