
 

                                               

 

Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy 

„BOHATEROWIE NASZYCH LEKTUR”  

Szkoła Podstawowa nr 96 im.  Ireny Kosmowskiej w Warszawie 

zachęca uczniów kl. IV-VI ursynowskich szkół podstawowych do wzięcia 

udziału w Dzielnicowym Konkursie Czytelniczym „Bohaterowie naszych 

lektur”, który objęty został honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy 

Ursynów. 

 

Regulamin konkursu 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej w Warszawie, ul. Sarabandy 16/22 

02-868, tel./fax. (22) 644-85-87, sp96@edu.um.warszawa.pl 

Cele konkursu: 

• rozbudzenie pasji czytania lektur; 

• kształtowanie gustów czytelniczych; 

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, a także czytania 

refleksyjnego, osadzającego lekturę w szerszym kontekście; 

• zachęcanie do wnikliwej lektury książki; 

• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i 

środowiska. 

 

Zasady konkursu: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6.  

2. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. 

3. Etap szkolny, organizowany przez szkolne zespoły nauczycieli, odbędzie się 20 

XI 2015 r. W tym etapie każdy uczeń indywidualnie rozwiąże test 

sprawdzający jego wiedzę dotyczącą treści lektur wskazanych w załączniku nr 

1 do regulaminu.  

 

 

 



4. Test dla klas 4,5 i 6 wraz z kluczem odpowiedzi  zostanie przesłany na adres 

szkoły drogą elektroniczną nie później niż do dnia  18 XI 2015 r. 

5. Nauczyciele przeprowadzający etap szkolny są odpowiedzialni za jego 

organizację, przebieg i wyłonienie laureatów. 

6. Wyniki etapu szkolnego wraz z pisemnym wyrażeniem zgody 

rodziców/opiekunów prawnych  na udział w etapie międzyszkolnym,  

publikację zdjęć i danych osobowych uczestników należy przesłać do 

organizatorów najpóźniej do 04 XII 2015 r. faksem lub drogą elektroniczną. 

(załącznik nr 3 i 4) 

7. Etap międzyszkolny odbędzie się 15 I 2016 r. o godz. 10:00 w Szkole 

Podstawowej nr 96. Wezmą w nim udział trzyosobowe drużyny składające się z 

laureatów etapu szkolnego – przedstawicieli uczniów klas 4, 5 i 6. Etap ten 

będzie miał formę turnieju zadaniowego. Drużyny będą rozwiązywały zadania 

sprawdzające znajomość lektur wskazanych w załączniku 1. 

8. Wyniki etapu międzyszkolnego zostaną ogłoszone 15 I 2016 r. Zostaną 

wyłonione trzy zwycięskie zespoły, których uczestnicy otrzymają nagrody 

rzeczowe. Ponadto dla wszystkich uczestników i opiekunów są przewidziane 

pamiątkowe dyplomy i upominki. 

9. Warunkiem uczestnictwa w etapie międzyszkolnym jest pisemne wyrażenie 

zgody rodziców/opiekunów prawnych  na publikację zdjęć i danych osobowych 

uczestników.  

10.  Kartę zgłoszenia udziału szkoły w konkursie należy przesłać faksem lub drogą 

elektroniczną do 04 XI 2015 r. (załącznik 2) 

 

Organizatorzy: 

Anna Kantorczyk  

Dorota Piwowarczyk-Koczyk    pdorota@poczta.fm 

Monika Zadrożna 

W przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail z organizatorami 

konkursu: 

ania.kantorczyk@onet.eu 

pdorota@poczta.fm 

monika_z83@o2.pl 

 

 

 


