
Regulamin szkolnego konkursu "Mistrz pięknego czytania"  
 

I.  Organizatorem  konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 109 im. Batalionów 

Chłopskich w Warszawie . 

II.  Data i miejsce konkursu : - eliminacje odbędą się w dniach 30-31 maja 2022 r.  - finał 

Konkursu  15 VI 2022 r.  

III.  Cele konkursu: 

- kształtowanie umiejętności pięknego czytania; -popularyzacja literatury i czytelnictwa;  

- propagowanie kultury czytelniczej 

- budzenie zainteresowania wartościową literaturą, 

- nauka współzawodnictwa,  

- rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich, 

- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu, 

- wdrażanie do staranności przekazu językowego; 

 

IV.  Zasady uczestnictwa  

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas 1-3.  

I  ETAP 

 1. Przeprowadzony zostanie w każdej klasie. Wychowawca oraz bibliotekarz podczas czytania 

przez dzieci wskazanego fragmentu (w załączniku) z książki pt. “Bromba i inni...”   oceniają: 

płynność, poprawność, wyrazistość, tempo (max. po 3 pkt). Wybierają trzy najlepiej czytające 

osoby z danej klasy, które reprezentować będą ją w następnym etapie.   

2. Klasowym Mistrzem Pięknego Czytania zostanie dziecko z największą liczbą punktów.  

3. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie 

przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu tekstu, przygotowanego przez 

organizatora. 

 

II  ETAP 

1. Przeprowadzony zostanie na poziomie klas 1, 2, 3.  

MISTRZ na tym poziomie zostanie wyłoniony przez jury (w składzie wychowawca klasy, 

bibliotekarz, nauczyciel polonista), które oceniać będzie przygotowanie prezentacji wybranego 



tekstu - oceniana będzie DYKCJA (0-5 pkt.), INTERPRETACJA (0-5 pkt.), OGÓLNE WRAŻENIE 

ARYTYSTYCZNE (0-5 pkt.)  

2. Zadaniem ucznia będzie wybranie dowolnego fragmentu z książki pt. “Bromba i inni...”.  i 

przygotowanie się do pięknego i głośnego czytania. 

3. Czas czytania - do 3 minut.  

4. W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej ilości punktów, zostanie 

przeprowadzona dogrywka, polegająca na przeczytaniu tekstu, przygotowanego przez 

organizatora. 

V. Nagrody: komisja konkursowa przyzna tytuły "Mistrza pięknego czytania" w poszczególnych 

klasach i na poziomie klas.  Możliwe jest przyznanie wyróżnień. Laureaci otrzymają pamiątkowe 

dyplomy i nagrody książkowe. 

 

VI.  Postanowienia końcowe 

 1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika konkursu, wyraża zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. 

 2. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator. 

 3. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. 

 

Na konkurs zaprasza organizator: Elżbieta Miłkowska-Łaszkiewicz 
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