
1 
 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO 
URSYNOWSKIEGO KONKURSU „POECI 

DZIECIOM” 
organizowanego przez SP 96 w Warszawie 

 

pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Poeci dzieciom” 
popularyzującym czytanie i poezję  

wśród najmłodszych uczniów.  

 

1. Cele konkursu 
- popularyzacja czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów 
 klas I-III 
- rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją i uwrażliwianie na jej piękno 
- pobudzanie aktywności twórczej dziecka 
- przybliżenie uczniom sylwetki poety – bohatera konkursu 
- kształtowanie umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem 
2. Organizatorzy konkursu 
Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 
Warszawa, Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej 
koordynator na terenie szkoły - Monika Kozioł 
3. Uczestnicy konkursu 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- III ursynowskich szkół podstawowych. 
4. Zasady uczestnictwa w konkursie 

 

 Przystąpienie szkoły do konkursu potwierdzone przez nadesłanie wypełnionej 
karty zgłoszenia (w załączeniu) mailem na adres: 
poecidzieciomsp96konkurs@gmail.com  
do dnia 6 lutego 2015 roku. 

 Terminowa realizacja zadań konkursowych etapu szkolnego i nadesłanie 
wyników do SP 96 oraz wzięcie udziału w etapie międzyszkolnym. 

 Konkurs w roku szkolnym 2014/ 2015 dotyczy twórczości Ewy Szelburg – 
Zarembiny i jej twórczości w zakresie książki „Idzie niebo ciemną nocą”. 
Będzie przeprowadzony na trzech poziomach (w kategoriach wiekowych) : 

 

          KLASY I     -     konkurs plastyczny 
          KLASY II   -     konkurs recytatorski 
          KLASY III  -    konkurs literacki 

 

 Przebieg konkursu odbędzie się w II etapach: 

 

 I ETAP – eliminacje szkolne – odbędą się w macierzystej szkole, 
                    przewidywany termin: styczeń/luty 2015 

 

II ETAP- konkurs międzyszkolny – odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 96, 
                    przy ul. Sarabandy 16/22, biorą w nim udział finaliści etapu szkolnego, 
                    przewidywany termin: marzec 2015 

 

 Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Szkole Podstawowej 
nr 96 w kwietniu 2015 r. 
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Dokładne terminy II etapu i zakończenia konkursu zostaną podane do 
wiadomości w późniejszym czasie. 

 
5. Kryteria oceny 
- terminowość nadesłania wyników etapu szkolnego 
- poprawność i zgodność z tematem i regulaminem wykonanych zadań 
- estetyka i samodzielność wykonania pracy plastycznej (kl. I) 
- znajomość tekstu wiersza,   wyrazistość recytacji (kl. II) 
- stopień znajomości wierszy, poprawność rozwiązania testu i krzyżówki (kl. III) 

 

6. Przebieg konkursu 
Etap szkolny 

Szkoła może zgłosić udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach. 

 

 Klasy I - Nauczyciele kl. I wybierają spośród wszystkich prac dzieci 3 
najlepsze prace plastyczne, ilustracje do wybranych wierszy Ewy Szelburg 
Zarembiny z załączonego wykazu utworów. Technika wykonania prac dowolna 
(poza makietami) na formacie A-3 lub A-4. Wybrane prace na odwrocie 
powinny zawierać: imię i nazwisko ucznia, numer szkoły oraz tytuł 
ilustrowanego utworu oraz nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem 
praca powstała. Prace te należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej 
nr 96, ul. Sarabandy 16/22 do 27 lutego 2015r. Prace dostarczone po tym 
terminie nie zostaną wzięte pod uwagę. Prace niezgodne z regulaminem nie 
będą oceniane. Prac konkursowych nie zwracamy autorom. 

 

 Klasy II - Konkurs recytatorski obejmuje wiersze Ewy Szelburg Zarembiny z 
załączonego wykazu utworów. W eliminacjach szkolnych konkursu 
recytatorskiego komisja placówki macierzystej wyłoni 3 laureatów spośród 
wszystkich uczestników konkursu. Imiona i nazwiska zwycięzców (wraz z 
numerem szkoły) oraz tytułem recytowanego utworu prosimy przesłać mailem 
na załączonych drukach do SP 96 ul. Sarabandy 16/22  do 27 lutego 2015r. 

 Klasy III - Szkolny etap konkursu obejmuje test ze znajomości utworów Ewy 
Szelburg Zarembiny z załączonego wykazu wierszy. Uczniowie, którzy zdobędą 
najwyższą liczbę punktów, wezmą udział w konkursie międzyszkolnym. Wyniki 
konkursu szkolnego należy przesłać mailem na załączonych drukach do SP 96, 
ul. Sarabandy 16/22 do 27 lutego 2015r. Testy do przeprowadzenia 
szkolnego etapu konkursu wraz z instrukcją, kryteriami oceny i wzorem 
protokołu zostaną przesłane mailem po zgłoszeniu przez szkołę udziału w 
konkursie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej 
decyzji o limicie punktowym kwalifikującym ucznia do finału 
konkursu po otrzymaniu protokołów ze wszystkich szkół 
biorących udział w konkursie w zależności od wyników szkolnych 
kwalifikacji. 

BARDZO PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH 
W REGULAMINIE LIMITÓW FINALISTÓW! 

Etap międzyszkolny 

 

 Klasy I – Komisja konkursowa dokona wyboru najciekawszych prac. 

 Klasy II – W SP 96 odbędzie się finał konkursu recytatorskiego (w marcu). 
 Klasy III – W marcu 2015 r. w SP 96 zwycięzcy szkolnego etapu napiszą test 

finałowy. 

 

Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w kwietniu. 
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Informacje o wynikach konkursu, terminach etapów międzyszkolnych odbywających 
się w SP 96 i terminie jego zakończenia zostaną przesłane do szkół po zakończeniu 
etapu szkolnego i przesłaniu przez uczestniczące w konkursie szkoły wyników do 
SP 96.  

 

Organizatorzy 
 
Informacje o konkursie: sp96warszawa.edupage.org, zakładka Konkurs Poeci 
dzieciom 
E- mail: poecidzieciomsp96konkurs@gmail.com  

        sp96@edu.um.warszawa.pl  
numer faxu:   22 644-85-87) 
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