
X Międzyszkolny Konkurs  Recytatorski Wiersze Emilii Waśniowskiej
Kategorie wiekowe: klasy 1-3, klasy 4-6

REGULAMIN

Emilia  Waśniowska  –  nauczycielka,  poetka,  pisarka,  dyrektor.  Mocno  związana  z  poezją  
i  literaturą piękną, pragnęła, by jej uczniowie byli  z książką za pan brat.  „Czyta elita” – mawiała
swoim wychowankom. 
Zapraszamy Was do recytacji  wierszy Emilii Waśniowskiej.
Przedmiotem  kolekcjonerskiej  pasji  Emilii  Waśniowskiej  była  sowa  -  symbol  mądrości  
i  tajemnicy,  dlatego  laureat  otrzymuje  statuetkę  sowy  ufundowaną  przez  dyrektora  Szkoły
Podstawowej nr 34 w Poznaniu. Dla laureatów przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody.

Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych  miasta  Poznania  i  województwa
wielkopolskiego.

W tym roku konkurs opieką otoczyli: Wielkopolski Kurator Oświaty, Wydział Oświaty Urzędu Miasta
Poznania,  Administracja  i  Rada  Osiedla  Bolesława  Śmiałego,  Marszałek  Województwa
Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania.

CELE: 
- popularyzacja twórczości poetyckiej Emilii Waśniowskiej, 
- rozwijanie poetyckich zainteresowań uczniów,
- doskonalenie warsztatu recytatorskiego dzieci i młodzieży,
- kształtowanie kompetencji językowych,
- rozbudzanie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach:
ETAP I  według regulaminu ustalonego przez macierzystą szkołę uczestnika.
Szkoła  deleguje  trzech  uczniów  klas  1-6  –  laureatów  I  etapu  konkursu,  którzy  wraz  
z opiekunem wezmą udział w II etapie. 
ETAP II  ma charakter międzyszkolny i odbędzie się w maju 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 34 
w Poznaniu, os. Bolesława Śmiałego 107. Gala wręczenia nagród po ogłoszeniu wyników odbędzie
się  również  w  czerwcu.  Organizator  poda  dokładne  terminy  na  swojej  stronie  internetowej.  
Uczestnicy rywalizują w osobnych kategoriach: klasy 1-3 i klasy 4-6.

Warunki konkursu:
1. Każdy uczestnik przygotuje 2 dowolne utwory poetki.
2.  Uczestnik prezentuje jeden z dwóch przygotowanych tekstów wedle wyboru  komisji  może być
również proszony o recytację drugiego.
Ocenie podlegać będzie:
1. Interpretacja tekstu zgodna z jego charakterem, przesłaniem i wymową.
2. Kultura słowa.
3. Ogólny wyraz artystyczny. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia 6 maja 2017 r. pocztą tradycyjną na adres szkoły lub e-mailem
biblioteka34@o2.pl (w  temacie  e-maila  prosimy  wpisać:  „Zgłoszenie  na  konkurs  recytatorski
SP…”).
Informację  o  terminie  rozdania  nagród  i  wyróżnień  zamieścimy  na  naszej  stronie  internetowej
www.sp34poznan.pl 
Szczegółowych  informacji  udzielają:  Natalia  Dobrzycka,  Magdalena  Kozłowska,  
Hanna Łobza – biblioteka SP34 
Kontakt: biblioteka34@o2.pl, telefoniczny do szkoły 061 823-62-21
Adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 34  os. Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań
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