Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I
ul. Mieszka I 18
15-054 Białystok tel. 85 73-23-000

Regulamin Konkursu Głośnego Czytania
„Czytanie jest w modzie”
VI edycja „Każda książka jest żywym stworzeniem”
Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I
w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie Głośnego Czytania
„Czytanie jest w modzie” pod hasłem „Każda książka jest żywym
stworzeniem”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół
podstawowych województwa podlaskiego.
Cele konkursu:
- popularyzacja czytania wśród dzieci
- propagowanie wartościowej literatury
- zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną
- stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć
z rówieśnikami
- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży
Warunki uczestnictwa:
- konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa
podlaskiego
- do 10 IV 2020 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu,
podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik do eliminacji
międzyszkolnych.
Każda szkoła może zgłosić 1 kandydata!
- do 20 IV 2020 r. szkoły przesyłają kartę zgłoszenia do organizatorów
(karta zgłoszenia w załączniku 2) oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka
w konkursie (załącznik 3)

Zgłoszenia, które przyjdą po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie
będą brane pod uwagę!
- eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się 06 V 2020 r. w godzinach
10.00-13.00 w klubie „Zenit” w Białymstoku
- uczestnicy będą czytać fragmenty tekstów z książki „Szatan z siódmej klasy”
Kornela Makuszyńskiego wybrane losowo
- uczestników będzie oceniać powołane przez organizatorów jury, w skład
którego wejdą osoby posiadające odpowiednie kompetencje
- uroczyste wręczenie nagród laureatom będzie miało miejsce podczas gali IX
Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Operze i Filharmonii Podlaskiej
Kryteria oceny uczestników:
Podczas czytania nowego tekstu będą brane pod uwagę:
▪ płynność
▪ poprawność
▪ wyrazistość
▪ modulacja głosu
▪ przestrzeganie znaków interpunkcyjnych
▪ postawa, zachowanie w trakcie czytania

W przypadku potrzeby kontaktu dodatkowe informacje na temat konkursu pod
numerem telefonu 603900368 Elżbieta Janikowska
Organizatorzy: Elżbieta Janikowska, Krystyna Chołko, Mateusz Samczuk,
Urszula Adamska, Ewa Konopko, Monika Grynczel

Załącznik 1
Bibliografia:
Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy” wyd. Nasza Księgarnia, 2016

Załącznik 2
KARTA ZGŁOSZENIA DO
Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie”
Pełna nazwa szkoły:
.................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika ..................................................................
Klasa …….
Opiekun (nauczyciel przygotowujący ucznia do konkursu):
imię i nazwisko……………………………………………….
adres mailowy………………………………………………..
numer telefonu………………………………………………

Załącznik 3
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Głośnego Czytania „Czytanie jest w
modzie” oraz na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursowych
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.), w tym:
- publikowania wizerunku i podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego
dziecka oraz nazwy szkoły i miejscowości w przypadku, gdy zostanie wyróżnione w
konkursie,
- nieodpłatnego publikowania wizerunku dziecka na stronie internetowej szkoły i w mediach.
…………………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego
Białystok dn……………………..

