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LO WIZJA

    Międzyszkolny konkurs poezji i piosenki 

anglo-  i niemieckojęzycznej skierowany do 

uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 

chełmskiego, powiatów ościennych oraz miasta 

Chełm przeprowadzany przez szkołę 

w Rudzie-Hucie od 2008 roku.



Cele konkursu

Popularyzowanie poezji oraz piosenki 

obcojęzycznej.

Zainteresowanie uczniów kulturą obcojęzyczną.

Rozwijanie zdolności artystycznych .

Prezentacja umiejętności uczniów.

Zachęcanie do występów na scenie.

Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.



Organizacja konkursu

1. Wybór spośród nauczycieli Zespołu Języków

    Obcych osób odpowiedzialnych za organizację

    konkursu.

2. Ustalenie daty konkursu i podziału 

obowiązków.

3. Przygotowanie dekoracji, sprzętu oraz sali.

4. Przeprowadzenie LOwizji.

5. Przygotowanie sprawozdania z podjętych 

działań

    oraz przebiegu konkursu.



Szczegółowe działania

Opracowanie regulaminu konkursu.



Przygotowanie

   karty zgłoszenia.



Przygotowanie zgody dla rodzica/prawnego 
opiekuna uczestnika konkursu.



Zaprojektowanie i rozesłanie zaproszeń.



Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Rudzie-Kolonii, w murach którego 

odbywa się konkurs.

Zaproszenie wykładowców Nauczycielskiego 

Kolegium Języków Obcych w Chełmie do pracy w 

komisji konkursowej.

Pozyskanie nagród rzeczowych od sponsorów: 

wydawnictwa językowe, księgarnia TAWA oraz 

księgarnia Polanglo.

Pozyskanie środków finansowych na poczęstunek 

dla uczestników konkursu oraz ich opiekunów.



Opracowanie scenariusza uroczystości oraz karty 
pracy komisji konkursowej.



Zaprojektowanie dyplomów oraz podziękowań.



Przygotowanie dekoracji, sprzętu 
nagłaśniającego oraz sali.





Sporządzenie protokołu z konkursu oraz 
zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej szkoły:                      
http://www.zs-rudahuta.pl/news72.php

http://www.zs-rudahuta.pl/news72.php


Podsumowanie

Współpraca członków komitetu 

organizacyjnego oraz instytucji 

wspomagających.

Dobre i logiczne zaplanowanie działań.

Terminowe wywiązywanie się ze swoich 

obowiązków.

Stworzenie przyjaznej atmosfery podczas 

konkursu.

Uśmiech, który łagodzi wszelką ciężkość 

niepowodzeń.  



Dziękuję za uwagę!
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