
                           

 
 

 

PATRONAT HONOROWY: 
 

Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Śródmieście 

Mazowieckie Kuratorium Oświaty 
 

 

 

 

 

 

NOWA FORMUŁA 

REGULAMIN  

1. Organizator 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich 

ul. Górnośląska 45 

00-458 Warszawa 

tel. 22 628 11 41 

e-mail : sp12@sp12w.edu.pl 

 

 

Motyw przewodni : 
 

dla klas I-III :  « Le français c’est RIGOLO » 

dla klas IV-VII : « Autour des valeurs »   

               (Wartości wokół nas. Co jest dla nas najważniejsze w życiu ?) 

 

2. Uczestnicy 

 

Uczniowie szkół podstawowych w kategoriach : klasy I – III, klasy IV – VII 

 

3. Kategorie przygotowywanych prezentacji : 

  

Klasy I – III: piosenki, wierszyki, wyliczanki (do 5 min.) 

Klasy IV – VII (grupy zajęciowe): krótki montaż muzyczno-słowny (do 5 min.) 

 

4. Cele konkursu : 

 

a) doskonalenie znajomości języka francuskiego i kultury francuskiej  

https://nowy.tlen.pl/d/


b) pobudzanie kreatywności uczniów i stymulowanie wyobraźni  

c) szerzenie kultury żywego słowa  

d) doskonalenie umiejętności mówienia w języku francuskim 

e) zastosowanie języka obcego w zabawie, piosence i dramie 

f) zachęcenie do czytania literatury frankofońskiej 

g) podniesienie umejętności czytania po francusku wśród uczniów 

 

5. Założenia organizacyjne 

 

a) konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach: 

- etap I szkolny  

- etap II międzyszkolny 

b) terminy: 

- etap I szkolny-  16 i 17 maja 2018 – każda szkoła wybiera jednego uczestnika (solistę, zespół, 

grupę, klasę) z każdej kategorii wiekowej: klasy I-III i klasy IV-VII 

- finał i ogłoszenie wyników –  19 maja 2018 – w Szkole Podstawowej nr 12 

c) prezentacja inscenizacji nie może przekroczyć 5 minut 

 
6. Jury: 

 

Oceny prezentacji dokona jury w składzie: 

- przewodniczący – przedstawiciel dyrekcji 

- członkowie: przedstawiciel Rady Rodziców 

- nauczyciele SP nr 12 

- nauczyciele języka francuskiego szkół uczestniczących w konkursie (II etap) 

 

7. Kryteria oceny: 

 

1. poprawność wymowy 

2. zapamiętanie tekstu 

3. gra aktorska 

4. wyraz artystyczny 

5. ocena prezentacji pracy całej grupy  

 

8. Nagrody: 

 

- zbiorowe dla zespołów : dyplomy, koszulki konkursowe, długopisy, słodycze 

- indywidualne : dyplomy, książki w języku francuskim, słodycze. 

Jury może przyznać w każdej kategorii I, II, III nagrodę, może przyznać nagrody równorzędne, 

może również przyznać wyróżnienia. 

-nagrody indywidualne za kreację aktorską poszczególnych ról, wyraz artystyczny, oprawę 

muzyczną. 

 

9. Zasady uczestnictwa: 

 

Warunkiem udziału w XXIII Międzyszkolnym Konkursie Języka Francuskiego jest wypełnienie 

karty zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej szkoły) i przesłanie jej na adres organizatora 

 do 12 maja 2018 roku. 

 

 

Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza 

wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  

organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie  

szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.   

 


