
Regulamin Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania 

 

I. Organizator Konkursu 

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku.  

II. Cele Konkursu 

• propagowanie kultury czytelniczej,  

• kształtowanie umiejętności pięknego czytania,  

popularyzacja książek dla dzieci,  

• uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

III. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wtórku.  

IV. Przebieg Konkursu 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. Do drugiego etapu przechodzi czworo uczestników, 

którzy w pierwszym etapie uzyskali największą liczbę punktów. 

2. Podczas etapu pierwszego, uczestnicy czytają wybrany przez siebie fragment prozy. Tekst nie może być 

krótszy niż 180 wyrazów, jego objętość nie powinna jednak przekraczać 400 wyrazów. 

Fragmenty utworów, które uczestnicy mogą przedstawić podczas pierwszego etapu konkursu, będą dostępne 

w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy. Istnieje również możliwość wyboru innego tekstu. 

3. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu czytają wylosowany tekst przygotowany przez 

nauczyciela bibliotekarza. Czas na zapoznanie się z nim oraz zastanowienie nad jego interpretacją wynosi 5 

minut. 

V. Kryteria oceniania 

• płynność 

• kultura słowa (wyrazistość, prawidłowa artykulacja, odpowiednie akcentowanie) 

• interpretacja tekstu (modulowanie głosu, zróżnicowanie tempa mówienia, intonacji, trafne 

stosowanie pauzy) 

• ogólny wyraz artystyczny (postawa, kontakt wzrokowy z odbiorcą, zachowanie czytającego) 

VI. Skład Komisji Konkursowej 

Elżbieta Jernalczyk 

Joanna Kuczmińska 

Karolina Szmyt 

VII. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu 

1. Poszczególne etapy Konkursu zostaną przeprowadzone w świetlicy Szkoły im. Orła Białego we Wtórku. 

2. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się 30.10.2019 r. o godz. 12.30. 

3. Etap drugi zostanie przeprowadzony 31.10.2019 r. o godz. 12. 30.  



IX. Nagrody 

Nagrodzonych zostanie czworo uczniów.  

X. Warunki udziału w Konkursie 

1. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w Konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi w czasie pracy biblioteki 

szkolnej. Termin zgłoszenia upływa 21.10.2019 r.  

2. Warunkiem udziału ucznia w Konkursie jest wyrażenie zgody jego rodziców bądź opiekunów prawnych. 

Formularz zgody zostanie przekazany uczniowi po zgłoszeniu chęci udziału w Konkursie. 

3. Pytania dotyczące organizacji konkursu można kierować do nauczyciela bibliotekarza  

– p. Karoliny Szmyt. 

XI. Postanowienia końcowe 

Przewiduje się upublicznienie zdjęć zarejestrowanych podczas przebiegu Konkursu na stronie internetowej 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku oraz w wirtualnej gazetce znajdującej się na szkolnym 

korytarzu.  

   


