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III POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY 
DLA UCZNIÓW KL. III – VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 
Regulamin Powiatowego Konkursu Czytelniczego w roku szkolnym 2012/2013. 

 
Cele konkursu: 

� rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, 
� odkrywanie wartości literatury dla dzieci, 
� wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół. 

 
Organizatorzy: 

� Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie – mgr Małgorzata Wasiewicz, 
doradca metodyczny języka polskiego dla szkół podstawowych i bibliotek szkolnych, 

� Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Filia w Węgrowie – mgr 
Bożena Kosiorek, kierownik biblioteki. 

 
Temat konkursu: 

„TRZY ŁYKI FANTASTYKI” 
Szczegółowy wykaz lektur stanowi załącznik  do niniejszego regulaminu (zał. nr 1). 

 
Zasady konkursu: 

� udział w konkursie mogą wziąć wszystkie szkoły z powiatu węgrowskiego oraz szkoły z 
innych powiatów, które mają podpisane porozumienie z PODN, 

� do udziału w konkursie uprawnia złożenie przez szkołę  Deklaracji Udziału 
w III Powiatowym Konkursie Czytelniczym (zał. nr 2) – przesłanie deklaracji na adres 
PODN w Węgrowie do 4 grudnia 2012 r. pocztą, faksem (257923129) lub pocztą 
elektroniczną (e-mail: sekretariat@podn-wegrow.pl), 

� konkurs będzie rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych: kl. III, kl. IV, kl. V – VI, 
� etapy konkursu: szkolny, gminny, powiatowy, 
� zadania konkursowe na każdym etapie będą miały formę testu wielokrotnego wyboru 

i zostaną przygotowane przez Organizatorów, 
� uczestników etapu gminnego i powiatowego obowiązuję znajomość lektur z niższych etapów. 

 
ETAP SZKOLNY 

1. Przeprowadzeniem konkursu w dniu 14.12.2012 r. zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa 
powołana przez dyrektora szkoły. 

2. Zadania konkursowe i kryteria sprawdzania przesyłają do szkół Organizatorzy. 
3. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów i sporządza protokół.  
4. Na każdym etapie prace uczniów muszą być kodowane.  
5. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła organizatorowi – PODN  

w Węgrowie – protokół z etapu szkolnego wraz z pracami uczniów zakwalifikowanych do 
etapu gminnego (załącznik nr 3) – do 20.12.2012 r.  

• Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza do etapu gminnego wszystkich uczniów, którzy 
uzyskali 75 % możliwych do uzyskania punktów,  

• jeśli w szkole żaden uczeń nie uzyska 75% punktów, Komisja może wytypować 
do etapu gminnego jednego ucznia, który uzyskał najlepszy wynik. 

ETAP GMINNY 
1. Przeprowadzeniem konkursu w dniu 28.02.2013 r. zajmuje się Gminny Koordynator 

Konkursu powołany przez Organizatorów, który: 
a) przesyła do szkół informację o miejscu przeprowadzenia konkursu, 
b) powołuje Gminną Komisję Konkursową i pełni funkcję jej przewodniczącego. 

2. Zadania konkursowe i kryteria sprawdzania przesyłają Organizatorzy. 
3. Prace uczniów są kodowane. 
4. Gminna Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów i sporządza protokół.  
5. Przewodniczący Gminnej Komisji Konkursowej przesyła organizatorowi – PODN  

w Węgrowie – protokół z etapu gminnego z pracami uczniów zakwalifikowanych 
do etapu powiatowego (załącznik nr 4) – do 07.03.2013 r.  
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6. Gminna Komisja Konkursowa zgłasza do etapu powiatowego wszystkich uczniów, którzy 
uzyskali co najmniej 86 % możliwych do uzyskania punktów. 

7. Jeśli w gminie żaden uczeń nie uzyska 86 % punktów, Komisja może wytypować do etapu 
powiatowego jednego ucznia, który uzyskał najlepszy wynik. 

8. W gminach, w których jest tylko jedna szkoła, odbywa się etap szkolny i gminny.  
9. Uczestnicy etapu gminnego otrzymują od Organizatorów pamiątkowe dyplomy.  

 
ETAP POWIATOWY 

1. Przeprowadzeniem konkursu w dniu 09.05.2013r. zajmuje się Powiatowa Komisja 
Konkursowa, powołana przez Organizatorów. 

2. Przewodniczącą Powiatowej Komisji  Konkursowej jest mgr Małgorzata Wasiewicz, doradca 
metodyczny języka polskiego dla szkół podstawowych i bibliotek szkolnych.  

3. Informacja o miejscu przeprowadzenia konkursu zostanie przesłana uczestnikom w 
późniejszym terminie. 

4. Powiatowa Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów i sporządza protokół. 
5. Powiatowa Komisja Konkursowa w terminie 7 dni  przesyła zainteresowanym wyniki 

konkursu.  
6. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów: 
a) 3 osoby w każdej kategorii wiekowej, które osiągną najlepszy wynik, otrzymują nagrody 

rzeczowe, wręczane w czasie uroczystej gali, 
b) uczestnicy, którzy uzyskają 90 % możliwych do zdobycia punktów, otrzymują dyplom 

laureata, który organizatorzy przesyłają do szkoły,  
7. Uczestnicy etapu powiatowego otrzymują pamiątkowe dyplomy. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA Z ZADANIAMI KONKURSOWYMI, PRZEKAZANYMI 
PRZEZ ORGANIZATORA: 

1. Do dnia konkursu koperta z zadaniami pozostaje w depozycie u dyrektora szkoły. 
2. Koperta jest otwierana komisyjnie w dniu konkursu: 

a)  na etapie szkolnym: Szkolna Komisja Konkursowa i przedstawiciel uczestników – po 
stwierdzeniu nienaruszalności zestawu, przewodniczący komisji w obecności 
przedstawiciela uczestników kopiuje zadania, 

b) na etapie gminnym: Gminna Komisja Konkursowa otwiera koperty w obecności 
uczestników i ich opiekunów, 

c) na etapie powiatowym: Powiatowa Komisja Konkursowa otrzymuje zestawy zadań od 
Organizatora tuż przed rozpoczęciem konkursu i otwiera je w obecności uczestników. 

3. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości związanych z przechowywaniem i otwieraniem 
zadań konkursowych należy natychmiast przekazać Organizatorowi. 

4. Szkolna i Gminna Komisja Konkursowa ma obowiązek umieścić w protokole z danego etapu 
zgłaszane przez uczestników lub ich opiekunów uwagi dotyczące niewłaściwego 
zabezpieczenia zadań konkursowych. 

 
Zapraszamy do udziały w konkursie! 

mgr Małgorzata Wasiewicz,  
doradca metodyczny języka polskiego  
dla szkół podstawowych i bibliotek szkolnych, 
mgr Bożena Kosiorek,  
kierownik  Biblioteki Pedagogicznej w Węgrowie. 

 
Uwaga! 
  
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować do doradcy metodycznego, najlepiej pocztą 
elektroniczną: wasiewiczm@op.pl 
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załącznik nr 1 
 

„TRZY ŁYKI FANTASTYKI” 
 
Wykaz lektur:  
 
 
 
KL. III 
etap szkolny – „Doktor Dolittle i jego zwierz ęta” H. Lifting (przekład Wanda Kragen) 
etap gminny – „Karolcia” M. Krüger  
etap powiatowy – „Cyrk doktora Dolitte”  H. Lifting (przekład Janina  Mortkowiczowa),  
„Witaj, Karolciu!” M. Krüger 
 
 
 
 
kl. IV 
etap szkolny – „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwa 
etap gminny – „Podróże  Pana Kleksa” J. Brzechwa 
etap powiatowy – „ Tryumf Pana Kleksa”  J. Brzechwa, „Porwanie w Tiutiurlistanie”  w. 
Żukrowski 
 
 
 
kl. V - VI 
etap szkolny – „Pier ścień i róża”  W. M. Thackeray (przekład Zofia Rogoszówna) 
etap gminny – „Pi ęcioro dzieci i coś”   E. Nesbit (przekład Irena Tuwim) 
etap powiatowy – „Hobbit, czyli tam i z powrotem”  J.R.R. Tolkien ( przekład Maria 
Skibniewska),  „Godzina pąsowej róży” M. Krüger 
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Załącznik nr 2 
 
 

                                                  
 

Deklaracja udziału 
w III Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

dla uczniów klas III – VI szkół podstawowych  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................ deklaruje udział 
                                 (pieczęć szkoły) 
 
 

w zmaganiach konkursowych  
 

„TRZY ŁYKI FANTASTYKI” 
 w następującej kategorii ( wybrane podkreślić) : 
 

� kl. III 

�  kl. IV 

� kl. V- VI 

 
Koordynatorem etapu szkolnego będzie  ...................................................................... 
                                                                         (imię i nazwisko nauczyciela) 
 
tel. kontaktowy szkolnego koordynatora konkursu: ……………………… 
 
 
 
 
 
 

............................................................. 
                                                                                             (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 3 

.......................................... 
       (pieczęć szkoły)  
 

Protokół z etapu szkolnego 
III Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

„TRZY ŁYKI FANTASTYKI” 
dla klasy ……………… 

 
w ………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły) 
 
1. Liczba uczestników konkursu na etapie szkolnym: …………………………….. 
2. Szczegółowe wyniki uczestników: 
 

Lp.  Nazwisko i imię ucznia  Liczba uzyskanych 
punktów 

Imi ę i nazwisko 
nauczyciela 
prowadzącego 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
3. Uczniowie zakwalifikowani do etapu gminnego: 
 
 
 
4. Uwagi dotyczące złamania zasad prawidłowego zabezpieczenia zadań konkursowych. 
 
 
5. Komisja Konkursowa:                                                                                Podpis:  

1. przewodniczący - …………………………………………………-…………………. 
2. członek - …………………………………………………………..-…………………. 
3. członek - …………………………………………………………..-….………..…….. 

 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły: 
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Załącznik nr 4 

Protokół z etapu gminnego 
III Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

„TRZY ŁYKI FANTASTYKI” 
dla klas ……………… 

 
Gmina: ………………………..………… 
Miejsce przeprowadzenia etapu gminnego: 
………………………………………………………………………. 

(nazwa szkoły) 
 
1. Liczba uczestników konkursu na etapie gminnym: …………………………….. 
2. Szczegółowe wyniki uczestników: 
 

Lp.  Nazwisko i imię ucznia  Liczba 
uzyskanych 
punktów 

 
Szkoła  

Imi ę i nazwisko nauczyciela 
prowadzącego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
3. Uczniowie zakwalifikowani do etapu powiatowego: 
 
 
4. Uwagi dotyczące złamania zasad prawidłowego zabezpieczenia zadań konkursowych. 
 
 
 
5. Komisja Konkursowa:                                                                                Podpis:  

1) przewodniczący - …………………………………………………-…………………. 
2) członek - …………………………………………………………..-…………………. 
3) członek - …………………………………………………………..-….………..…….. 

 

 
…………………………………………………. 
 

                                                                   (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły, w której odbywa się etap gminny) 


