Regulamin
II Powiatowego Konkursu Czytelniczego
dla Uczniów Klas IV - VII Szkół Podstawowych
“Czytam, bo lubię”
1. Organizator konkursu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
2. Adresaci konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV -VII szkół podstawowych powiatu
mińskiego.
Na konkurs każda szkoła może zgłosić po dwóch uczestników.
3. Cele konkursu:
 Sprawdzenie stopnia znajomości treści książki Małgorzaty Strękowskiej Zaremby “Dom nie z tej ziemi”.
 Popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.
 Popularyzacja twórczości Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby.
 Poszerzenie zasobu słownictwa młodzieży.
 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
 Wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań uczniów szkół
podstawowych.
 Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
 Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.
4. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
 Znajomość treści książki Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby “Dom nie z tej
ziemi”.
W przypadku problemów
z dostępem do książki Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby “Dom nie z tej
ziemi” organizatorzy prześlą ją mailem w formacie PDF
szkołom zainteresowanym konkursem.
5. Termin konkursu:
 Deklarację przystąpienia do konkursu prosimy przesłać do 4.10.2017 r. pocztą
elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl, pocztą tradycyjną na
adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9,
05-300 Mińsk Mazowiecki lub faxem nr 25 758 21 22 na karcie zgłoszenia
dostępnej na stronie internetowej organizatora: www.sp1kopernik.pl

 Organizatorzy konkursu prześlą pocztą elektroniczną do 6.11.2017r. do Państwa
szkoły test czytelniczy, który pozwoli wyłonić po dwóch laureatów szkolnych
eliminacji.
 Eliminacje szkolne prosimy przeprowadzić w dniach od 7.11.2017 r.
do 10.11.2017 r.
 Zgłoszenia uczestników do powiatowego etapu konkursu prosimy przesłać
do 13.11.2017r. pocztą elektroniczną na adres konkurssp1kopernik@wp.pl,
pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im
Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 9, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub faxem nr
25 758 21 22 na karcie zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej
organizatora: www.sp1kopernik.pl
 Konkurs powiatowy odbędzie się 16.11.2017 r. o 10:00 w siedzibie organizatora.
6. Przebieg konkursu:
 Konkurs będzie miał charakter testu zawierającego różnorodne zadania,
związane z treścią książki Małgorzaty Strękowskiej - Zaremby “Dom nie z tej
ziemi”.
 Na napisanie testu każdy uczestnik będzie miał 45 min.
7. Ocena prac:
 Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wejdą
nauczyciele języka polskiego, pracownicy biblioteki szkolnej, oraz przedstawiciel
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku
Mazowieckim.
8. Laureaci:
 Jury wyłoni laureatów I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
 Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody podczas spotkania z autorką książki
“Dom nie z tej ziemi” Małgorzatą Strękowską - Zarembą w dniu 23.11.2017
r. o 10:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 9 w
Mińsku Mazowieckim.
9. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami konkursu: p. Małgorzatą
Szczęsną, p. Małgorzatą Nowicką, p. Bożena Polkowską, p. Anną Wasążnik i p.
Agnieszką Wodzińską.

