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Regulamin Regionalnego Konkursu Czytelniczego 

Kocham czytać 

(szkoły podstawowe klasy IV - VI) 

 

 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. 

Rozbudzając pasje czytelnicze uczniów, nawiązujemy do akcji Cała Polska czyta 

dzieciom. 

Uczestnikami tegorocznej edycji mogą być uczniowie szkół podstawowych 

klas IV-VI  z Radomia i powiatów. 

Aby wziąć udział w konkursie międzypowiatowym, należy przystąpić do szkolnych 

eliminacji organizowanych przez nauczycieli języka polskiego lub bibliotekarzy. 

Wytypowani tą drogą reprezentanci szkoły (maksymalnie 6 uczestników) - mają  

za zadanie przeczytać powieści wymienione w konkursowej liście lektur z wybranej 

przez siebie kategorii: 

 

 Powieści fantastyczne: 

Marcin Pałasz, Elf i skarb wuja Leona. 

Brandon Mull, Spirit Animals. Tom 1. Zwierzoduchy 

Grażyna Bąkiewicz, Ale historia...Mamy niepodległość. 

Suzanne Collins, Gregor i niedokończona przepowiednia. 

 

 Powieści obyczajowe : 

Barbara Kosmowska, Kolorowy szalik. 

Agnieszka Tyszka, Zosia z ulicy Kociej. Na tropie. 

David Walliams, Babcia Rabuś. 

Małgorzata Strękowska - Zaremba, Dom nie z tej ziemi. 
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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 (opowiadają – nie czytają) na 3-5 

minut, zachęcającą do jej przeczytania, np. w formie prezentacji wykorzystującej 

rekwizyty, środki audiowizualne itp.  

  

 

Terminarz działań konkursowych: 

 

1. Zgłoszenia (Załącznik nr 2) – maksymalnie 6 uczestników ze szkoły, 

zawierające nazwę szkoły, nazwiska uczestników, nazwiska opiekunów oraz 

(Załącznik nr 1) należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 15.02.2019r. 

(piątek), na adres RODoN-u. Zgłoszenia zostaną przyjęte i zarejestrowane 

wyłącznie ze zgodami (Załącznik nr 1). Zgłoszenia po terminie nie będą 

przyjmowane. 

 

2. Etap I – 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) godz. 15.00 w PSP nr 33  

w Radomiu przy ul. Kolberga 5 (test sprawdzający znajomość utworów 

wybranej kategorii).  

Do drugiego etapu przechodzi 10 najlepszych uczniów. W przypadku większej 

liczby uczestników o takim samym wyniku o zakwalifikowaniu osób  

do drugiego etapu decyduje komisja konkursowa. 

 

3. Etap II –  01 kwietnia 2019 (poniedziałek) godz. 9.00 w Młodzieżowym Domu 

Kultury im. Heleny Stadnickiej, ul. Słowackiego 17 (prezentacje ustne). 

 

Kryteria oceny prezentacji: 

- treść i kompozycja wystąpienia – 7 + 3 = 10 punktów 

- język – 5 punktów 

- pomysł i wyraz artystyczny – 5 punktów. 
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O kolejności miejsc finałowych decyduje suma punktów uzyskanych w obu 

etapach konkursu. Laureatami konkursu zostają finaliści, którzy uzyskali co 

najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia w II etapie. 

Laureaci 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 przeprowadzania konkursu jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie. 

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 konkursu na każdym etapie.  

 

 

Uwagi końcowe: 

1. Prace uczestników są przechowywane przez rok. 

 

Organizator: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Partner: Oddział radomski Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów 

Koordynator projektu: mgr Małgorzata Boruta 
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