REGULAMIN
KONKURSU CZYTELNICZEGO
„Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej
książki”

Czytanie daje satysfakcję. Czytanie rozwija dojrzałe słownictwo. Dzięki czytaniu lepiej piszemy. Czytanie bywa trudne, ale
pokonywanie trudności jest potrzebne. Czytając, stajemy się mądrzejsi. Czytanie otwiera drzwi do dalszej edukacji. Dzięki
czytaniu lepiej rozumiemy siebie i innych ludzi.

1. Konkurs „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”
przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii:
• klas I-III, praca indywidualna
• klas IV-VII, praca indywidualna
2. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty
3. Celem konkursu jest:
• rozbudzenie ciekawości czytelniczej uczniów,
• popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży,
• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych
książek,
• rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej
książki,
• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
• kształtowanie wyobraźni plastycznej,
• rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
4. Wielkopolski Kurator Oświaty w wydanym zarządzeniu wyznacza
przewodniczącego i członów Komisji Konkursowej oraz określa ich zadania.
5. Z każdej szkoły podstawowej mogą być nadesłane dwie prace plastyczne
przedstawiające scenę z literatury (z klas I-III lub/i klas IV-VII).
6. Decyzję o sposobie kwalifikacji prac plastycznych do Konkursu podejmuje
dyrektor szkoły.
7. Wszelkie informacje na temat Konkursu oraz wyniki będą przekazywane
zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej
w zakładce konkursy tematyczne.
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8. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej
w formacie A3.
9. Zgłoszenia prac plastycznych należy dokonać za pomocą formularza on-line.
Wypełniony

formularz

należy

wysłać

elektronicznie,

a

następnie

wydrukować i przesłać pocztą wraz z pracą konkursową. Na odwrocie pracy
należy napisać imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę oraz informację,
do jakiej książki nawiązuje praca.
10. Ocena prac - kryteria
Prace zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria (25 punktów):
• staranność wykonania, stopień trudności pracy (0-5 pkt),
• poprawność merytoryczna (0-5 pkt),
• zgodność pracy z tematem (0-5 pkt),
• komunikatywność przekazu (0-5 pkt),
• pomysłowość i kreatywność, oryginalność (0-5 pkt).
11. Uczeń przystępujący do konkursu musi złożyć w szkole oświadczenie
rodziców/prawnych opiekunów o akceptacji „Regulaminu Konkursu
czytelniczego” i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych
i wizerunku dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na stronie
Kuratorium Oświaty w Poznaniu - załącznik nr 1 do regulaminu.
12. Prace

plastyczne

należy

nadesłać

w

nieprzekraczalnym

terminie

do 29 września 2017 roku.
13. Prace należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki
93, 61-716 Poznań. Z dopiskiem Konkurs czytelniczy. Liczy się data stempla
pocztowego. Prace przysłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.
14. Ogłoszenie wyników na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu nastąpi
do 31 października 2017 r.
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15. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III
miejsce. Organizator przyzna także dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
Fundatorem nagród jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
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Załącznik nr 1

............................................
............................................
imiona i nazwiska rodziców
(prawnych opiekunów)
............................................
............................................
adres rodziców (prawnych opiekunów)

..........................................
miejscowość, data

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na udział syna/córki*...................................................................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)
PESEL .........................................................
urodzonego/urodzonej dnia. ....................................... w...........................................................
(data urodzenia)
(miejsce urodzenia)
ucznia/uczennicy.........................................................................................................................
(dokładana nazwa i adres szkoły)
w Konkursie czytelniczym ……………………….. organizowanym przez Wielkopolskiego
Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym
2017/2018.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z Regulaminem ww. Konkursu oraz
akceptuję postanowienia w nim zawarte.
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych syna/córki* na potrzeby
Konkursu.

...................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).

*Niepotrzebne skreślić
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