
 

 

UWAGA KONKURS CZYTELNICZY DLA 

UCZNIÓW  
I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW!!!!! 

 
Etap szkolno-biblioteczny : 

 Koordynator konkursu: Aleksandra Janus-Holka. 

 Konkurs rozpocznie się z dniem 4 grudnia 2019r. 

 Konkurs na etapie szkolnym potrwa do  13 marca 2020r. 

 Uczniowie i rodzice, którzy chcą brać udział w konkursie zgłaszają się do 

koordynatora, czyli do Pani Aleksandry Janus-Holki (świetlica szkolna) w celu 

pobrania formularza zgłoszeniowego. 

 Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 i 5-8. 

 Do udziału w konkursie można przystąpić w każdej chwili, jednak im wcześniej tym 

lepiej. 

 Do dnia 6 grudnia na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebooku pojawi się 

lista książek, które należy przeczytać z rodzicami. Z 20 książek należy wybrać 10. 

 Uczniowie czytają wybrane książki i rozwiązują testy, które można pobrać u Pani 

Aleksandry Janus-Holki. Formularze można rozwiązywać w domu z pomocą 

rodziców, a po ich wypełnieniu zwracamy podpisane (imię i nazwisko, klasa) do 

świetlicy szkolnej. 

 Uczniowie, którzy chcą zwyciężyć na etapie szkolnym oraz brać udział w 

eliminacjach do etapu powiatowego muszą poprawnie rozwiązać 10 testów.  

  Bezbłędne rozwiązanie formularza to 100 punktów. Aby zaliczyć test trzeba zdobyć 

minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczeń otrzymuje jedną sprawność 

czytelniczą. 

 Książki wybrane dla uczniów są dostosowane do ich wieku oraz możliwości 

czytelniczych.  

 Każdy uczeń, który zdobędzie przynajmniej 10 sprawności może uczestniczyć w 

teście kwalifikacyjnym do etapu powiatowego. 

 Test kwalifikacyjny odbywa się w szkole i dotyczy jednej książki (spoza listy). Test 

dostarcza organizator. Książka do testu zostanie podana wcześniej. 

 Troje zawodników na obydwu poziomach konkursu (kl. 1-4 i 5-8) którzy uzyskali 

najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym oraz 10 sprawności czytelniczych 

przechodzi do etapu wojewódzkiego. 

 Wszystkie informacje o konkursie będą pojawiały się na stronie internetowej szkoły  

w zakładce biblioteka (terminy, listy książek itp.) oraz na szkolnym facebook-u.  

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW, KTÓRZY 

POPRAWNIE ROZWIĄŻĄ 10 TESTÓW PRZEWIDZIANO NAGRODĘ – 

NIESPODZIANKĘ!!! 


