
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU 

CZYTELNICZEGO PN. „POLUBIĆ CZYTANIE” 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania konkursu 

czytelniczego pn. „Polubić czytanie”. 

2. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Krzywiń oraz Zespół Szkół w Krzywiniu. 

3. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać powołana 

przez Organizatorów niezależna komisja konkursowa. 

4. Uczestnikami konkursu będą uczniowie klas I-III Szkół 

Podstawowych z terenu gminy Krzywiń. 

 

II. CELE: 

 

1. Wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy. 

2. Rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. 

3. Zwrócenie uwagi uczniów, w dobie komputerów i telewizji, na 

słowo pisane. 

4. Rozbudzenie wrażliwości estetycznej i zachęcenie do twórczej 

ekspresji i zabawy. 

5. Sprawdzenie stopnia znajomości treści książek zaproponowanych 

do lektury. 

6. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach. 

7. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

8. Integracja uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu gminy 

Krzywiń. 

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III Szkół 

Podstawowych z terenu gminy Krzywiń. 

2. Konkurs trwa od 19 marca do 30 kwietnia 2018 roku. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 maja 2018 roku w ramach 

obchodów Tygodnia Bibliotek – dokładna godzina zostanie podana 

w późniejszym terminie. 



4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap – eliminacje klasowe – mają na celu wyłonienie po dwóch 

najlepszych uczniów z każdej klasy, 

II etap – gminny – test i prezentacja. 

Etap II odbędzie się w Sali Domu Strażaka w Krzywiniu. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu z podziałem na 

kategorie poszczególnych klas. Na pytania konkursowe uczniowie 

będą odpowiadali pisemnie na przygotowanych kartach 

konkursowych. Pytania będą nawiązywać do treści wymienionych 

niżej lektur. 

6. Etap I – wewnętrzny – przeprowadzają szkoły na dostarczonych 

przez Organizatorów kartach konkursowych. 

7. Etap II oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów. 

8. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. 

Dopuszcza się operowanie punktacją ułamkową przy bardziej 

rozbudowanych pytaniach. 

9. Uczestnicy przychodzą na konkurs w wybranych i przygotowanych 

przebraniach z obowiązujących w konkursie lektur. Każdy 

uczestnik przedstawia krótką, ciekawą prezentację postaci, za którą 

się przebrał (rymowanka, wierszyk itp.). Czas prezentacji nie 

powinien przekroczyć 3 minut. Ocenie postaci podlega wkład pracy 

własnej, pomysłowość w wykonaniu stroju oraz przedstawiona 

prezentacja. 

10.  Uczniowie są zobowiązani przeczytać poniżej podane lektury: 

KLASA I 

- H. Januszewska: „Kopciuszek” 

- J. Brzechwa: „Brzechwa dzieciom”- „Na straganie”, „Pali się”, 

„Pytalski” 

- J. Tuwim: „Wiersze dla dzieci” – „Abecadło”, „Rzepka”, „Ptasie 

radio” 

KLASA II 

- W. Chotomska: „Pięciopsiaczki” 

- Ch. Perrault: „Ośla skórka”, „Śpiąca królewna”, „Kot w butach” 

- H. Ch. Andersen: „Brzydkie kaczątko”, „Dziecię elfów”, 

„Królowa Śniegu” 

KLASA III 

- R. Pisarski: „O psie, który jeździł koleją” 



- P. Beręsewicz: „Czy wojna jest dla dziewczyn?” 

- H. Ch. Andersen: „Dziewczynka z zapałkami”, „Słowik”, 

„Krasnoludek”. 

11.  Szkoły biorą udział po uprzednim pisemnym zgłoszeniu uczniów 

na karcie zgłoszenia, która stanowi zał. nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

12.  Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2018 

r.osobiście lub mailem na adres:bib.krzywin@wokiss.pl 

13. Rodzic/Opiekun prawnyprzekazuje Organizatorom zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych wraz ze zgodą rodzica na udział  

w konkursie, które stanowią zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

14.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

 

 

 

                     

 

 


