
                                                                                             

 

 

 

 

 

Zespół Szkół EKOLA 

pod patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

organizuje: 

 

 

XVI KRZYCKI KONKURS SCENEK 

W JĘZYKU ANGIELSKIM 

DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJALISTÓW 

Termin: 

 

Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 (czwartek) o godzinie 1000 

w auli  Zespołu Szkół EKOLA we Wrocławiu przy ul. Zielińskiego 56 

 

Regulamin konkursu: 

 

1. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach: 

-  klasy IV-VI szkoły podstawowej 

-  klasa VII-VIII i 3 klasa gimnazjum 

2. Scenka może trwać od 5 do 10 minut. 

3. Scenka przedstawiana jest w języku angielskim. 

4. Scenka może być przygotowana na podstawie scenariuszy gotowych lub ułożonych 

samodzielnie przez uczniów. 

5. W scence biorą udział minimum dwie osoby. 

6. Szkoła przedstawia maksymalnie dwie scenki (niezależnie od kategorii) 

7. Jury ocenia: grę aktorów oraz ich sprawność językową dostosowaną do wieku (od 1 do 5 pkt.), 

treść  i interpretację scenki (od 1 do 5 pkt.) scenografię, rekwizyty, kostiumy (od 1 do 5 pkt.). 

8. W skład jury wchodzi przedstawiciel DODN we Wrocławiu - przewodniczący jury oraz dwóch  

nauczycieli anglistów spoza szkoły organizatora. 

9. Jury wybiera po jednej najlepszej scence z obu kategorii. 

10.  Jury może przyznać wyróżnienie. 

11. Dodatkowo jurorzy przyznają nagrody dla wyróżniających się aktorów. 

12. Zwycięskie drużyny otrzymują nagrody rzeczowe dla swoich szkół. 



13. Szkoła biorąca udział w konkursie wypełnia kartę zgłoszeniową i przesyła ją organizatorom w 

wyznaczonym terminie. 

14. Uczniowie przychodzą na konkurs ze swoim opiekunem. 

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia 

 na adres: m.szczerba@ekola.edu.pl  do dnia 6 maja 2019. Można też przesłać zgłoszenie faxem pod 

numer   71 361 43 70 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KRZYCKIEGO KONKURSU SCENEK 

SZKOŁA 
 

  

ADRES SZKOŁY 
 

  

TELEFON   

NAUCZYCIEL PRZYGOTOWUJĄCY AKTORÓW   

TEL KONTAKTOWY 
  

IMIONA I NAZWISKA UCZESTNIKÓW 

I ICH ROLE 

 

 

 

 

 

 

  

TYTUŁ SCENKI I CZAS JEJ TRWANIA 
 

  

 

Dodatkowe informacje:  

 

Monika Szczerba, m.szczerba@ekola.edu.pl 

 

telefon do sekretariatu szkoły: 71 361 43 70 

 

 

Mamy nadzieję, że konkurs będzie nie tylko dodatkową formą kształcenia języka, ale również 

możliwością rozwijania umiejętności aktorskich i okazją do wspólnej zabawy. 

Osoby kibicujące mile widziane! 

Zapraszamy! 
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