
Regulamin  
„Nieustającego Konkursu Czytelniczego” 

Rok szkolny 2015/2016 

 

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna. 

2. Konkurs ma na celu:  

 rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów,  

 wpajanie nawyku częstego czytania,   

 kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, 

 utrwalanie zasad pisowni, bogacenie słownictwa, 

 kształcenie poszukiwania informacji. 

3.  Konkurs trwa od października 2015 r. do maja 2016 r. 

4.  Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-III naszej szkoły. 

5. Zadania konkursowe będą dostosowane do poziomu nauczania uczniów. 

6. W ramach konkursu uczniowie podają na kartkach prawidłowe odpowiedzi na 5 pytań z zestawu 

zadań na dany miesiąc.  

7. Zadania konkursowe będą zamieszczane na początku każdego miesiąca na gazetce bibliotecznej i na 

stronie internetowej szkoły oraz udostępniane w Bibliotece Szkolnej.  

8. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzyma 1 punkt, łącznie za pięć dobrych odpowiedzi może 

uzyskać maks. 5 punktów. 

9. Podpisane kartki z odpowiedziami (imię, nazwisko, klasa) należy przekazywać do Biblioteki 

Szkolnej lub przesłać na adres: bibl_sp2@wp.pl do ostatniego dnia miesiąca. Po tym terminie będą 

przyjmowane prace tylko tych osób, które nie mogły ich dostarczyć w wyznaczonym czasie 

z powodu dłuższej nieobecności w szkole spowodowanej np. chorobą. 

10. Co miesiąc na gazetce bibliotecznej oraz na stronie internetowej szkoły będzie zamieszczana za dany 

miesiąc lista uczestników konkursu z liczbą zdobytych punktów. 

11. W konkursie wygrywają te osoby, które od października do maja zbiorą największą liczbę punktów 

i prawidłowo odpowiedzą na pytania z każdego miesiąca.  

12. Najlepsi uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni nagrodami książkowymi. Pozostałe osoby 

z drugiego i trzeciego miejsca otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo każdy uczestnik 

konkursu, który wykaże się aktywnością czytelniczą, będzie nagrodzony przez wychowawcę 

pochwałą lub odpowiednią oceną wstawioną do dziennika lekcyjnego. 

13. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku czerwca 2016 r.  

14. Zadania konkursowe będą dotyczyły orientacji w treści literatury dla dzieci  oraz znajomości 

wskazanych artykułów w czasopismach dostępnych w Bibliotece Szkolnej. 

15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. 

16. Z przyczyn niezależnych od siebie organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie 

w czasie trwania konkursu. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! 
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