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XVI GMINNEGO KONKURSU POETYCKIEGO  

„TWÓRCZOŚĆ WŁASNA” 
organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II we Florynce 

 

 

 

1. Organizatorzy konkursu: 

Dyrektor Szkoły:    mgr Małgorzata Strytyńska 
nauczyciele poloniści:   mgr Aneta Aleksander,  
                                                  mgr Elżbieta Stadnik. 

Konkurs odbędzie się  14 grudnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 1000  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce. 

 

2. Cele konkursu: 

- kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień poetyckich, 

- rozbudzanie zdolności recytatorskich uczniów, 

- rozwijanie inwencji twórczej, 

- propagowanie wśród uczniów walorów poezji, 

- uwrażliwienie na piękno poezji, 

- pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, 

- zachęta do samodzielnego pisania wierszy, 

- wprowadzanie uczniów w umiejętności, które umożliwiają im amatorską 
działalność poetycką. 

 
3.  Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i klas gimnazjalnych  
z terenu Miasta i Gminy Grybów; 

- nauczyciele w poszczególnych szkołach proszeni są o przeprowadzenie 
wewnątrzszkolnego konkursu recytowania własnych utworów poetyckich, 



- udział w konkursie należy zgłosić pisemnie (wg załączonego wzoru)  
do dnia 12 grudnia 2017 r. na adres:  

 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  we  Florynce  
33 – 332 Florynka 64; 
 

- zgłoszenie powinno zawierać: nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczestników, 
klasę, imiona i nazwiska opiekunów, a także teksty recytowanych wierszy 
podpisane przez autorów, 

- prosimy o przesłanie na adres e-mail: zs.florynka@interia.pl  
tekstów wierszy z nazwiskami ich autorów (w formacie WORD), 

- uczestnicy „Gminnego Konkursu Poetyckiego” recytują dwa utwory 
napisane przez siebie, 

- ocenie podlegać będzie jakość wiersza, a także sposób prezentacji, 

- maksymalna ilość uczestników z jednej szkoły nie może przekroczyć trzech 
osób. 

 
4. Komisję konkursową powoła mgr Małgorzata Strytyńska Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce w porozumieniu 
z mgr Danutą Suder Kierownikiem Referatu Oświaty Urzędu Gminy 
Grybów. 
 

5. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa a laureaci atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Grybów. 

 

 

 

mailto:zs.florynka@interia.pl


Pieczęć szkoły      ....................... dnia ...................... 

         Miejscowość 

 
 
 

ZZGGŁŁOOSSZZEENNIIEE  

do XVI Gminnego Konkursu Poetyckiego „Twórczość własna” 
 
 
 

Lp. 
Nazwisko i imię 

uczestnika 
Klasa Tytuł utworu Opiekun 

1.      

     

     

 

 
W załączeniu przesyłamy teksty zgłoszonych utworów. 
 
 
 

............................................................... 
              /podpis dyrektora/ 

 


