PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Śródmieście
Instytut Francuski w Polsce
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie
Wydawnictwo HACHETTE

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-VIII : « Od Trubadurów do Piaf »
Inscenizacja dowolnie wybranego utworu francuskiego stworzonego
do połowy lat sześćdziesiątych

2. Uczestnicy
Uczniowie szkół podstawowych w kategoriach : klasy I – III, klasy IV- V, klasy VI – VIII
3. Kategorie przygotowywanych prezentacji :
Klasy I – III: piosenki, wierszyki, wyliczanki (do 5 min.)
Klasy IV – V: inscenizacja wybranej piosenki (do 7 min.)
Klasy VI-VIII : inscenizacja wybranej piosenki (do 7 min.)

4. Cele konkursu :
a) doskonalenie znajomości języka francuskiego i kultury francuskiej
b) pobudzanie kreatywności uczniów i stymulowanie wyobraźni
c) szerzenie kultury żywego słowa
d) doskonalenie umiejętności mówienia i śpiewania 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
h) kształtowanie kompetencji kluczowych : porozumiewanie się w języku obcym oraz świadomość
i ekspresja kulturalna

5. Przebieg konkursu
a) konkurs będzie rozgrywany w dwóch etapach:
- etap I szkolny
- etap II międzyszkolny
b) terminy:
- etap I szkolny – ustala szkoła w dogodnym dla siebie terminie nie później niż do 20.03.2019r.
Każda szkoła wybiera jednego uczestnika (solistę, zespół, grupę, klasę) z każdej kategorii
wiekowej: klasy I-III, klasy IV-V i klasy VI-VIII
- finał i ogłoszenie wyników (uroczysta gala) – 28 marca 2019r. – w Szkole Podstawowej nr 12,
ul. Górnośląska 45 w Warszawie
Wyniki oraz relacja fotograficzna z przebiegu konkursu zostanie umieszczona na stronie
organizatora- SP12
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)
- honorowi członkowi jury
7. Kryteria oceny:
1. poprawność wymowy
2. zapamiętanie tekstu piosenki

3. wyraz artystyczny
4. ocena prezentacji pracy całej grupy
8. Nagrody:
- zbiorowe dla zespołów : dyplomy, książki, koszulki konkursowe, długopisy, słodycze
9. Zasady uczestnictwa:
Warunkiem udziału w XXIV Międzyszkolnym Konkursie Języka Francuskiego jest wypełnienie
karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i przesłanie jej na adres organizatora
do 20 marca 2019 roku.
Każdy nauczyciel zgłaszający uczestników powinien dostarczyć organizatorowi podpisaną przez
rodziców/prawnych opiekunów zgodę na przetwarzanie danych nauczyciela prowadzącego oraz
zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2)

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.

