
Regulamin Konkursu Czytelniczego 

Postanowienia ogólne 

1.    Konkurs jest organizowany pod nazwą „Szkolny konkurs czytelniczy”. 

2.    Organizatorem konkursu są nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej: Anna Kopacz- 

Lasoń, Halina Nowak, Małgorzata Wielgosz. 

3.    Fundatorem nagród są organizatorzy. 

4.    Konkurs zostanie przeprowadzony w bibliotece szkolnej w terminie od września 2022 do 

maja 2023 roku. 

                                               Cele konkursu 

1. Mobilizowanie młodzieży do czytania i zdobywania wiedzy, 

2. Rozbudzanie pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej, 

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zdrowego współzawodnictwa, 

4. Uaktywnienie uczniów i podniesienie poziomu czytelnictwa w szkole, 

5.  Popularyzowanie wartościowej literatury,  

6. Kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego, 

7. Pobudzanie kreatywności, 

8. Właściwe zagospodarowanie czasu wolnego, 

9. Zachęcanie uczniów do regularnego czytania, 

10. Kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej poprzez kontakt z literaturą. 

 

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie 

1.    Uczestnikiem Konkursu są wszystkie klasy ZSZ Nr 1 im Jana Pawła II w Dębicy. 

2. Konkurs będzie miał charakter współzawodnictwa indywidualnego i klasowego. 

3. W czasie trwania konkursu nie wolno: 

 Wypożyczać książek na kartę innych osób, 

 Jednorazowo wypożyczyć nie więcej niż 5 książek.. 

4. Zakres materiału konkursowego: 



a) W konkursie obowiązuje znajomość lektur i wypożyczanych pozycji, 

b) Ilość wypożyczonych pozycji w ciągu trwania konkursu, 

c) Systematyczność odwiedzin w bibliotece, 

d) Znajomość takich form wypowiedzi jak: 

     - opowiadanie, 

     - charakterystyka, 

     - streszczenie, 

     - opis. 

5. Konkurs odbywa się na jednym etapie w dwóch grupach: 

- współzawodnictwa ilościowego w klasach  

- dla osób chętnych współzawodnictwa indywidualnego- termin zgłoszenia do  15 października. 

6. Ogłoszenie wyników nastąpi  podczas Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego. 

7. W skład jury oceniającego prace wchodzą Organizatorzy  

8. Zgłoszenia uczniów do konkursu przyjmowane są u nauczycieli- bibliotekarzy do 15 

października 2022 roku. 

 

Nagrody 

  Zdobywcy I, II i III miejsca ( klasa) ( indywidualna osoba) otrzymuje pamiątkowy 

dyplom,  

  Klasa która zajęła I miejsce otrzymuje dodatkowo nagrodę - niespodziankę. 

 

Dane osobowe Uczestników konkursu: 

 Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 

danych osobowych: imienia, nazwiska, klasy, do której uczeń uczęszcza, numeru w 

dzienniku. 

 Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także 

zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów. 

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu. 

 


