
 

Zgłoszenie udziału  

w Międzyszkolnym Konkursie Poezji Angielskiej 

dla klas IV - VII 

Imiona i nazwiska uczestników: 

1) klasa IV:...............................................................................  

2) klasa V: ................................................................................  

3) klasa VI:...............................................................................  

4) klasa VII: 

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

 

Adres szkoły: .............................................................................  

Telefon szkoły: ..........................................................................  

Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna): .................................  

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

 
 
 

ENGLISH POETRY CONTEST 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 

POEZJI ANGIELSKIEJ 
 

 
 
 

XI edycja konkursu dla klas  
IV - VII 

szkół podstawowych w Koszalinie 
 

 
 

Rok szkolny 2017 / 2018 



Serdecznie zapraszamy do udziału w 
XI edycji Międzyszkolnego Konkursu 
 Poezji Angielskiej  dla klas IV - VII. 

 
ORGANIZATOR: 
 
Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języka 
angielskiego Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki  
w Koszalinie: 

 Hanna Szymanowska, 
 Anna Korzyniewska 
 

CELE KONKURSU: 
 

 pobudzenie aktywności twórczej w dziedzinie 
poezji; 

 kształtowanie motywacji do nauki języka 
angielskiego; 

 umiejętność prezentacji wybranych utworów. 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
 
Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV - VII szkół 
podstawowych. 
 
NAGRODY: 
 
Uczestnicy konkursu będą oceniani indywidualnie. 
Wszyscy uczniowie otrzymają nagrody książkowe                      
oraz dyplomy. 
 
Honorowy Patronat nad Konkursem objęło 
Wydawnictwo MACMILLAN oraz OXFORD 
 

 
 
 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 
 
 Każdą szkołę, biorącą udział w konkursie 

reprezentuje czterech uczniów: jeden z kl. IV, 
jeden z kl. V, jeden z kl. VI i jeden z klasy VII 

 Każdy uczestnik konkursu prezentuje 
wybrany przez siebie wiersz w języku 
angielskim poprzedzony krótkim 
przedstawieniem autora w języku polskim. 

 Ocenie będą podlegały również rekwizyty. 
 Chęć udziału w konkursie należy zgłosić  

w formie karty zgłoszenia (w załączeniu na 
odwrocie) w terminie do 28.02.2018 r. (środa), 
na adres: 
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Koszalinie, 
ul. Stanisława Staszica 6, 75-449 Koszalin. 

 Konkurs odbędzie się 28.03.2018 r.,                
o godz. 14.00 w sali nr 3. 

 Komisja konkursowa powołana                  
przez organizatorów dokona oceny                     
i podsumowania wyników konkursu. 

 
WYNIKI ZOSTANĄ OGŁOSZONE BEZPOŚREDNIO 

PO KONKURSIE ORAZ NA STRONIE 
INTERNETOWEJ SZKOŁY 

www.spl8koszalin.pl dnia 29.03.2018 r. 
 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału                   
w konkursie. 

 
Dodatkowych informacji udziela: 
Hanna Szymanowska, tel. 94 343-62-23 (należy 
prosić o połączenie z pokojem nauczycielskim). 
 


