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Regulamin Regionalnego Konkursu Czytelniczego 

Szkoły gimnazjalne 

 Czytanie jest podróżą 

 

Ideą konkursu jest promowanie czytelnictwa. Doskonalenie umiejętności 
czytania i rozumienia tekstu literackiego, rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz 
pogłębianie znajomości literatury, a także kształtowanie wrażliwości na piękno słowa 
– to cele naszego przedsięwzięcia, alternatywnego wobec kultury obrazkowej.  
Uczestnikami tegorocznej edycji mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych  
z Radomia i okolic. 
Aby wziąć udział w konkursie; należy przystąpić do szkolnych eliminacji 
organizowanych przez nauczycieli języka polskiego lub bibliotekarzy. Wytypowani tą 
drogą reprezentanci szkoły  mają za zadanie przeczytać powieści wymienione w 
konkursowej liście lektur z wybranej przez siebie kategorii: 

 
A) Powieści fantastyczne i przygodowe: 
 
Carlos Ruiz Zafón, Książę mgły 
Veronica Roth, Niezgodna 
James Dashner, Więzień labiryntu 
Stephenie Meyer, Drugie życie Bree Tanner 
B) Powieści obyczajowe: 

 
Anna Onichimowska, Lot komety 
Ewa Nowak, Wszystko, tylko nie mięta 
Eric - Emmanuel Schmitt, Zapasy z życiem 
Małgorzata Gutowska - Adamczyk, Niebieskie nitki 
 

1. W I etapie konkursu reprezentanci szkół  wykażą się znajomością 
problematyki przeczytanych utworów (test). Zwycięzcy I etapu muszą wybrać 
spośród powyższych książek jedną i przygotować  ustną wypowiedź na 5 - 7 
minut , zachęcającą do jej przeczytania, np. w formie prezentacji 
wykorzystującej rekwizyty, środki audiowizualne itp. 
 
Terminarz działań konkursowych: 
 
1. Zgłoszenia (karta zgłoszenia)+ załącznik nr1 regulaminu, zawierające 
nazwę szkoły, nazwiska uczestników wraz  wybraną kategorią oraz  nazwiska 
opiekunów należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 6 lutego 2016 na 
adres RODoN-u. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane. 

  

2. Etap I – 26 lutego 2016 r. (piątek)  godz. 15.00 w Zespole Szkół 
Budowlanych w Radomiu przy ul. Kościuszki 7 (test sprawdzający znajomość 
utworów wybranej kategorii). 
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3. Etap II – 18 kwietnia 2016, 11 kwietnia 2016 r., godz. 11.30 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 (prezentacje ustne). 

w formie prezentacji wykorzystującej rekwizyty, środki audiowizualne itp.  
 
 
  

 
 

                       Kryteria oceny prezentacji: 
- treść i kompozycja wystąpienia – 7 + 3 = 10  punktów 
- język – 10 punktów 
- pomysł i wyraz artystyczny  – 5 + 5 = 10 punktów. 

O kolejności miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych w obu 
etapach konkursu. Finaliści konkursu otrzymają dyplomy, a nagrody rzeczowe 
zostaną przyznane trojgu najlepszym uczniom. Istnieje możliwość przyznania 
większej liczby nagród rzeczowych - uzależnione jest to od pozyskanych przez 
organizatorów środków finansowych. 
 
Zasady udziału: 
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.  
2. Niestawienie się ucznia na konkurs w dniu jego przeprowadzania jest 

równoznaczne  
z rezygnacją z udziału.  

3. Uczniowie przystępujący do II stopnia konkursu obowiązani są okazać 
legitymację szkolną.  

4. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni 
konkursu. 

5. Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów na każdym etapie.  
6. Prace uczestników są przechowywane przez rok. 
 
Organizator: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Partner: Oddział radomski Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, Towarzystwo 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 
Koordynatorzy projektu: Małgorzata Boruta 
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