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Regulamin Warszawskiego Konkursu Recytacji Poezji Niemieckojęzycznej
1. Organizator Konkursu
Konkurs jest organizowany przez XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego w Warszawie, ul. F. Joliot-Curie 14.
Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży licealnej, gimnazjalnej oraz dla uczniów
warszawskich szkół podstawowych.

2. Cele Konkursu
- doskonalenie znajomości języka niemieckiego
- poznanie twórczości wybranych poetów
- kształtowanie wrażliwości młodych ludzi
- dostarczenie przeżyć estetycznych
- wymiana doświadczeń artystycznych uczniów i pedagogów
- integracja młodzieży szkolnej

3. Termin i warunki konkursu
- każda szkoła może zgłosić maksymalnie pięciu kandydatów, wyłonionych w
wewnętrznych eliminacjach szkolnych
kandydaci powinni zostać zgłoszeni pisemnie przez swoją szkołę na adres
msloka@o2.pl do dnia 10 marca 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko
kandydata, nazwę szkoły, której jest uczniem oraz imię i nazwisko nauczyciela
prowadzącego
- uczeń biorący udział w konkursie powinien przygotować do recytacji jeden z utworów
podanych na stronie naszej szkoły lo49.edupage.org
Wiersze recytujemy w języka niemiecku.
Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:
a) I etap dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych odbędzie się 19.03. 2019r.
o godz. 9.00, a dla uczniów liceum 20.03 o godz. 9.00 w XLIX Liceum
Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. W. Goethego ul. F. JoliotCurie 14 w Warszawie.
b) Wyłonionych przez komisję oceniającą pięciu najlepszych uczniów gimnazjów oraz
szkół podstawowych i pięciu najlepszych uczniów liceów weźmie udział w Konkursie
Finałowym (II etap). Odbędzie się on 26.03.2019r. o godz. 9:00.

4. Komisja oceniająca
W komisji oceniającej uczniów podczas I etapu mogą brać udział nauczyciele
zgłoszonych uczniów.
Komisja oceniać będzie: interpretację, wymowę oraz płynność prezentacji.

5. Nagrody
Organizatorzy przewidują nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy dla
uczestników konkursu.

6. Uwagi końcowe
Wyniki konkursu I etapu zostaną ogłoszone najpóźniej 60 minut po jego zakończeniu.
Wyniki Konkursu Finałowego zostaną ogłoszonej najpóźniej 30 minut po jego
zakończeniu.
Wtedy też zostaną wręczone nagrody zwycięzcom.
Przesłuchanie kandydatów odbywa się w obecności wszystkich uczniów.
Uczniowie, którzy przybędą po przesłuchaniu ostatniego kandydata, nie będą
dopuszczeni do udziału w konkursie.
Uczniowie, którzy przygotowali do recytacji utwór nie znajdujący się na podanej przez
nas liście, nie będą dopuszczeni do udziału w konkursie.
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