
REGULAMIN KONKURSU 
„Poeci Dzieciom” 

prowadzonego przez SP 96 pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

 

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

 Klasy I - Nauczyciele kl. I wybierają spośród wszystkich prac dzieci 5 najlepszych 
prac plastycznych, ilustracji do wybranych z załączonego spisu wierszy Wandy 
Chotomskiej. Technika wykonania prac dowolna (z wyłączeniem prac 
przestrzennych) na formacie A-3 lub A-4. Wybrane prace na odwrocie powinny 
zawierać: imię i nazwisko ucznia, numer szkoły oraz tytuł ilustrowanego utworu. 
Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci, czego potwierdzeniem jest 
podpis nauczyciela na druku protokołu składanych prac. 
Prace te, wraz z drukiem protokołu należy dostarczyć do sekretariatu lub Świetlicy 
Szkoły Podstawowej nr 96, ul. Sarabandy 16/22 do dnia  5 stycznia 2017 r. Prace 
niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. Prac konkursowych nie zwracamy 
autorom. Wzór protokołu dostarczony zostanie po zgłoszeniu się szkoły do konkursu. 

 Klasy II - Konkurs recytatorski obejmuje wiersze Wandy Chotomskiej z załączonego 
spisu sporządzonego na podstawie dostępnych na rynku zbiorów. 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 
dostarczyć lub przesłać faksem/mailem na załączonych drukach do SP 96, ul. 
Sarabandy 16/22 do dnia 5 stycznia 2017 r.  
Wzór protokołu dostarczony zostanie po zgłoszeniu się szkoły do konkursu. 

 Klasy III - Szkolny etap konkursu obejmuje test ze znajomości utworów Wandy 
Chotomskiej. Uczniowie, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, wezmą udział 
w konkursie międzyszkolnym, gdzie odpowiedzą na pytania zamknięte i otwarte, 
dotyczące wierszy. Wyniki konkursu szkolnego należy przesłać na załączonych 
drukach do SP 96, ul. Sarabandy 16/22 do dnia 5 stycznia 2017 r.  
Testy do przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu wraz z instrukcją i wzorem 
protokołu dostarczone zostaną niezwłocznie po zgłoszeniu przez szkołę udziału w 
konkursie. 

BARDZO PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE WYZNACZONYCH W 

REGULAMINIE LIMITÓW FINALISTÓW! 
 

Etap międzyszkolny 

 Klasy I – Komisja konkursowa SP 96 dokona wyboru najciekawszych prac. 

 Klasy II – W SP 96 odbędzie się finał konkursu recytatorskiego (w styczniu 2017) 

 Klasy III – W styczniu 2017 r.  w SP 96 zwycięzcy szkolnego etapu napiszą test 
finałowy. 

 
Uroczystość zakończenia konkursu i wręczenie nagród planowana jest na marzec 2017 r. w 
Urzędzie Gminy Ursynów. 
Informacje o wynikach konkursu, terminach etapów międzyszkolnych odbywających się w SP 
96 i terminie jego zakończenia zostaną przesłane do szkół po zakończeniu etapu szkolnego. 
 

Organizatorzy 
Katarzyna Kwiatkowska, Sylwia Marszalec - Bok, Tetiana Posłuszna  

Koordynatorzy konkursu: Monika Kozioł 
Informacje o konkursie: sp96warszawa.edupage.org 
E- mail: poecidzieciomsp96konkurs@gmail.com; 
sp96@edu.um.warszawa.pl  
numer faxu: 22 644 85-87 
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