„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Wisława Szymborska
Piaseczno, 10 września 2018 r.

PIERWSZY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY
Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT!
Dyrekcja szkoły i organizatorzy: mgr Alina Michałowska, mgr Ewelina
Iwaneczko, mgr Ewa Krzos zwracają się z prośbą do Szanownych Koleżanek i
Kolegów nauczycieli o rozpropagowanie naszego konkursu wśród uczniów
realizujących nową podstawę programową i zapraszają do wzięcia w nim
udziału. Chcemy zachęcić uczniów do czytania lektur- na razie
obowiązkowych, w przyszłości rozszerzymy o inne pozycje, tu liczymy na
Państwa propozycje. Zapraszamy też do współpracy przy tworzeniu zadań
konkursowych.
W kolejnej edycji konkurs obejmie również klasy VI.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
CZYTELNICZEGO DLA UCZNIÓW KLAS 4,5,7,8
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
GMINY PIASECZNO
I. ORGANIZATORZY:

Nauczyciele języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie:
mgr Alina Michałowska, Ewelina Iwaneczko, Ewa Krzos
II. ADRESACI KONKURSU:

Uczniowie klas 4,5, 7, 8 szkół podstawowych ( realizujących nową podstawę
programową) z gminy Piaseczno
III. CELE KONKURSU:

 popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, szczególnie lektur
szkolnych;
 sprawdzenie stopnia znajomości treści wskazanych lektur, podstawowych
wiadomości o genezie utworu i jej autorze ;
 kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
 poszerzenie zasobu słownictwa młodzieży;
 rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury;
 uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach;
 wsparcie nauczycieli w zachęceniu uczniów do uważnej lektury;
 promowanie uczniów dążących do zdobywania wiedzy.
IV. ZASADY PZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Konkurs przebiega dwuetapowo- I etap w szkole macierzystej (test ze
znajomości lektur). Zgłoszone szkoły otrzymają test na podany w
zgłoszeniu adres do dnia 15 stycznia 2019 roku.
2. II etap odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie (zadania
otwarte i zamknięte, krzyżówki, krótka forma wypowiedzi) .
3. Konkurs przebiega na poziomach- klas 4, 5, 7, 8.
4. W I etapie wyłonieni zostaną najlepsi uczniowie w szkole ( po 2 osoby na
każdym poziomie) i zgłoszeni do II etapu.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni
postanowień niniejszego regulaminu.
6. Uczniowie zobowiązani są dostarczyć przed przystąpieniem do etapu
szkolnego zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie
(załącznik do regulaminu).
7. Nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy przyznane zostaną trzem
najlepszym uczniom na poszczególnych poziomach.
8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicach informacyjnych w
szkole oraz na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie.
9. Regulamin konkursu i wykaz lektur dostępne na stronie internetowej SP
nr 1 w Piasecznie.
10.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 marca 2019 r. Lista
zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej SP nr 1 w
Piasecznie. Wyniki zostaną również wysłane drogą elektroniczną do
każdej biorącej udział w konkursie placówki.
11.Konkurs przeprowadzi i oceni Komisja Konkursowa, w skład której
zostaną powołani nauczyciele SP nr 1 w Piasecznie.
V. TERMIN KONKURSU:

 Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie- do 30 listopada 2018 roku.
 Eliminacje szkolne – 15 lutego 2019 r. – szkoły macierzyste.

 Zgłoszenie uczniów do II etapu ( imię, nazwisko, klasa, ilość punktów) na
adres gim2pno@poczta.fm do dnia 28 lutego 2019 roku.
 Eliminacje międzyszkolne – 15 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Piasecznie przy alei Kalin 30.

VI. WYKAZ LEKTUR:
Poziom- klasa 4
 Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa
 legendy polskie: o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie
Poziom- klasa 5
 Ferenc Molnar Chłopcy z Placu Broni
 mity greckie: o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie,
Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Orfeuszu i Eurydyce,
Tezeuszu i Ariadnie
Poziom- klasa 7
 Aleksander Fredro, Zemsta
 Charles Dickens, Opowieść wigilijna
Poziom- klasa 8
 Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
Informacje o autorach- https://pl.wikipedia.org

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE
SZKOŁA PODSTAWOWA NR…………… W ………………………………
ZGŁASZA SWÓJ UDZIAŁ W I PIERWSZYM MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE CZYTELNICZYM - Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT!
Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani/pan……………………………..
Kontakt e- mail ……………………………….

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) ucznia na udział w konkursie
Wyrażam zgodę na udział ....................................……………………………………
w PIERWSZYM MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE CZYTELNICZYMZ LEKTURĄ ZA PAN BRAT! organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 w
Piasecznie oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i
akceptuję jego warunki.
………………………………………………………….
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica)

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR…………… W ………………………………
DO II ETAPU PIERWSZEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
CZYTELNICZEGO
Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT!
Na poziomie klas 4
Ilość uczniów biorących udział w konkursie:……………
Lp.
1.
2.

Imię, nazwisko , klasa uczestnika

Imię, nazwisko opiekuna

Na poziomie klas 5
Ilość uczniów biorących udział w konkursie:……………
Lp.
1.
2.

Imię, nazwisko , klasa uczestnika

Imię, nazwisko opiekuna

Na poziomie klas 7
Ilość uczniów biorących udział w konkursie:……………
Lp.
1.
2.

Imię, nazwisko , klasa uczestnika

Imię, nazwisko opiekuna

Na poziomie klas 8
Ilość uczniów biorących udział w konkursie:……………
Lp.
1.
2.

Imię, nazwisko , klasa uczestnika

Imię, nazwisko opiekuna

…………………………………………………….
nauczyciel- koordynator przebiegu konkursu

