Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krakowie Filia w Wadowicach
i Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bachowicach
zapraszają do udziału w konkursie czytelniczym
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
powiatu wadowickiego
pt. „Wadowickie Potyczki Czytelnicze”.

Wadowice, październik 2021 r.

Patronat

Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński

REGULAMIN KONKURSU:
I. Informacje ogólne:
Wadowickie Potyczki Czytelnicze to projekt czytelniczy o zasięgu powiatowym
skierowany do uczniów klas I-III powiatu wadowickiego. Ma na celu kształtowanie
i rozwijanie wrażliwości na prawdę, dobro i piękno poprzez obcowanie z klasyką literatury
dziecięcej.

Projekt

poprzez

tworzenie

mody

na

rodzinne

czytanie

pomaga

rodzicom/opiekunom prawnym w wychowaniu do wartości. Wspiera najmłodszych uczniów
rozpoczynających proces edukacyjny poprzez zachęcanie do czytania i doskonalenie tej
umiejętności oraz naukę współpracy w zespole.
II. Organizatorzy:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Wadowicach i Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Bachowicach.
III. Adresaci konkursu:
Konkurs jest organizowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu
wadowickiego.
IV. Cele konkursu:
1. Wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół powiatu wadowickiego.
2. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja klasyki literatury dziecięcej dla dzieci.
4. Popularyzowanie mody na rodzinne czytanie.
5. Zachęcenie do spędzenia wolnego czasu z książką.
6. Promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w zespole.
IV. Przebieg konkursu:
1. Szkoła wyznacza nauczyciela będącego Koordynatorem szkolnym konkursu.
2. Zadania Koordynatora szkolnego:
a) zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie do dnia 29 października 2021 r.
do PBW Filii w Wadowicach (załącznik nr 1). Po zgłodzeniu chęci udziału

w konkursie Organizatorzy prześlą drogą elektroniczną wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.
b) zachęcanie uczniów do udziału w konkursie, zebranie od rodziców/opiekunów
prawnych zgód na udział w konkursie (załącznik nr 2), sprawdzanie testów
i przyznawanie uczniom sprawności czytelniczych;
c) organizacja etapu półfinałowego w szkole.
3. Etapy konkursu:
I etap – szkolny:
 Rozpoczyna się 2 listopada 2021 r. i trwa do 31 marca 2022 r.
 Polega na indywidualnym zdobywaniu sprawności czytelniczych.
 Uczeń z przygotowanej przez Organizatorów listy książek (załącznik nr 3) wybiera
5 dowolnych tytułów, a po przeczytaniu każdej lektury rozwiązuje test ze
znajomości utworu. W celu uzyskania jednej sprawności uczeń musi zdobyć z testu
wynik nie mniejszy niż 80% punktów.
 Za zaliczenie testu uczeń otrzymuje odznakę, którą wkleja na Kartę sprawności

czytelniczych.
 Test do danej pozycji można rozwiązać tylko raz. W przypadku nie zaliczenia testu
uczeń może przeczytać inną książkę i rozwiązać przygotowany do niej test.
 Dozwolona jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami prawnymi.
 Uczeń, który zdobędzie 5 sprawności kwalifikuje się do następnego etapu.
 Za zdobycie wszystkich wymaganych sprawności uczestnik konkursu otrzymuje

Dyplom Aktywnego Czytelnika, który zostanie przesłany w formie elektronicznej
Koordynatorowi szkolnemu konkursu.
II etap – półfinałowy:
 Odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 r. i przystąpią do niego uczniowie, którzy
zaliczyli 5 sprawności czytelniczych.
 Zostanie on przeprowadzony przez Koordynatora szkolnego w każdej ze zgłoszonych
placówek o ustalonej przez Organizatorów godzinie.
 Uczestnicy półfinału rozwiążą test z dodatkowej, wyznaczonej przez Organizatorów
lektury.
 Test zostanie przesłany do Koordynatorów szkolnych drogą elektroniczną w dniu
poprzedzającym półfinał.

 W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez kilku uczniów przewidziana
jest dogrywka w formie pisemnej.
 Test kwalifikacyjny uczniowie piszą samodzielnie bez tekstu lektury konkursowej.
 Do finału przechodzi dwóch uczniów z najlepszymi wynikami.
 Testy sprawdzane są przez Koordynatora szkolnego.
 Przesyła on informację o składzie dwuosobowego zespołu reprezentującego szkołę
w etapie finałowym do dnia 29 kwietnia 2022 r.
III etap – finałowy:
 Planowany termin i miejsce finału: maj 2022 r., Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Bachowicach.
 Dwuosobowe drużyny rozwiążą test finałowy do wskazanej przez Organizatora
książki.
 Testy finałowe oceni powołana komisja konkursowa i wyłoni laureatów I, II i III
miejsca.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu konkursu.
 W przypadku uzyskania przez najlepsze drużyny jednakowej liczby punktów, w celu
wyłonienia laureatów, odbędzie się dogrywka w formie pisemnej.
 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników
finału dyplomy.
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Szczegółowe

informacje będą przekazywane na bieżąco do Koordynatorów szkolnych.
V. Uwagi końcowe:
1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
2. Udział w konkursie będzie jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na publikowanie wizerunku fotografowanych osób.
3. Zgłoszenia uczniów bez zgody rodziców/opiekunów prawnych nie zostaną dopuszczone
do konkursu.
4. Załączniki:
 Załącznik nr 1 - Zgłoszenie szkoły do konkursu;

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego;
 Załącznik nr 3 - Wykaz literatury konkursowej;
 Załącznik nr 4 - Harmonogram przebiegu konkursu.

