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Szkoła Podstawowa 

im. Marii Konopnickiej 

w  Nowej Wsi Wielkiej 

ul. Ogrodowa 1 

86-060 Nowa Wieś Wielka 

 

 

„Once you learn to read, you will be forever free” 

Frederick Douglass 

 

 

Regulamin powiatowego konkursu czytelniczego z języka angielskiego 

„Reading builds knowledge” 

 

I. ORGANIZATOR 

 

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, ul.        

     Ogrodowa 1. Kontakt mailowy: malicka.alina@edupolis.pl . 

 

2. Partnerem konkursu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana  

        Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4. 

 

II. CELE: 

 

 Upowszechnienie nawyku czytania w języku angielskim wśród uczniów szkół 

podstawowych, 

 podniesienie ogólnego poziomu sprawności czytania w języku angielskim, 

 rozwijanie  umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, 

 zwiększanie zasobu słownictwa z języka angielskiego, 
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 popularyzacja literatury angielskojęzycznej i autorów anglojęzycznych, 

 motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu 

języka angielskiego, 

 zachęcanie uczniów do korzystania z zasobów bibliotek szkolnych, publicznych, w 

tym Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, 

 nawiązanie lub pogłębienie współpracy bydgoskich szkół podstawowych  i 

okolicznych miejscowości w obrębie powiatu bydgoskiego oraz z Pedagogiczną 

Biblioteką Wojewódzką w Bydgoszczy, 

 integracja uczniów ze szkół podstawowych z powiatu bydgoskiego, 

 wzbogacenie zbiorów bibliotek szkolnych w kolejne pozycje literackie na różnych 

poziomach zaawansowania języka, 

 nawiązanie współpracy ze Międzynarodową Szkołą Bydgoską. 

 

 

 

III.  ETAPY  KONKURSU 

 

Pierwszy etap – znajomość treści książki na poziomie 2 i 3 (szczegóły określone 

wyżej) Szkoła sama decyduje o wyborze lektury. 

Drugi etap – znajomość treści książek: 

 

     -klasy V/ VI “The adventures of Tom Sawyer”, M.Twain wyd. Macmillan, 

bądź   inne (level 2); 

     -klasy VII/VIII “White Fang”, J. London, wyd. Macmillan, badź inne (level 3). 

. 

Istnieje możliwość skorzystania z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, 

jeśli chodzi o wypożyczenie książek dla dzieci. Może to też być doskonała okazja, aby 

poszerzyć zasoby bibliotek szkolnych w potrzebne tytuły. 

 

 

IV. STRUKTURA  I  PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.  

2. Etap pierwszy zostaje przeprowadzony w szkołach na podstawie samodzielnie 

wybranej lektury na poziomie  2(klasy V i VI) i 3(klasy VII i VIII). 

3. Nauczyciele  zajmujący się konkursem w danej placówce przygotowują 

zadania oraz powołują jury, które rozstrzygnie pierwszy etap konkursu. 

4. Dana placówka wyłoni dwa czteroosobowe  zespoły konkursowe, które 

przejdą do drugiego etapu konkursu: 

- jeden zespół na etapie klas 5-6 tych 

- jeden zespół na etapie klas 7-8 mych. 
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5. Szkoły uczestniczące są zobowiązane do przekazania składów zespołów 

finałowych najpóźniej do 28 stycznia 2020. Karty zgłoszeniowe należy 

przesłać na adres mailowy: malicka.alina@edupolis.pl 

6. Finał konkursu odbędzie się w PBW w Bydgoszczy na ulicy M.Skłodowskiej – 

Curie 4. 

7. Pytania konkursowe dotyczyć będą znajomości treści lektury i życiorysu 

autora. Proponujemy, żeby każda ze szkół przysłała propozycje 4 pytań 

dotyczących treści lektury i jednego pytania dotyczącego życiorysu autora. 

Zostaną one włączone do testu konkursowego. 

8. Jedno z zadań będzie dotyczyło głośnego zaprezentowania wybranego 

fragmentu tekstu, który powinien zawierać elementy dialogu i będzie 

odczytany z podziałem na role.Uczniowie mogą użyć rekwizytów. Prezentacja 

nie może przekroczyć 3 minut. 

9.  Uczniowie zdobywają punkty dla całego zespołu. 

10. Prace będą sprawdzane na miejscu w dniu konkursu finałowego. Wyniki będą 

ogłoszone po zakończeniu zadań konkursu oraz po przerwie.  

11. W skład jury wejdą wszyscy opiekunowie uczestniczących zespołów. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Zgłoszeni 

uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. 

13.  Pytania prosimy kierować na adres mailowy: malicka.alina@edupolis.pl 

 

 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

W konkursie udział biorą uczniowie szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego. 

Docelowo są to uczniowie klas 5-6 oraz 7-8, którzy przeczytają książkę  na poziomie 

odpowiednio: 

 - „level 2” (do 800 słów, konstrukcje present simple, present continuous, past 

simple, 

   powszechnie używane czasowniki nieregularne, going to, would like to); 

 -„level 3” (do 1100 słów, konstrukcje wymienione wyżej i dodatkowo użycie must, 

stopniowanie przymiotnika, present perfect, future simple ). 

  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-tych jeśli czytają na wyżej 

wspomnianych poziomach. 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest  przesłanie informacji do  20.12.2019  na 

adres mailowy:malicka.alina@edupolis.pl 

 

Warunkiem uczestnictwa w etapie finałowym jest przesłanie karty zgłoszeniowej ( 

w formie elektronicznej) do 28.01.2019 na adres mailowy jak wyżej. Karta 

zgłoszeniowa znajduje się na ostatniej stronie dokumentu . 
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Wszelką korespondencję mailową należy zatytułować  „Konkurs czytelniczy z języka 

angielskiego – SP w /nr  (podać nazwę szkoły). 

 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 

1. Termin zgłoszenia uczestnictwa: 20.12.2019 

2. Termin zgłoszenia grup do kolejnego etapu: 28.01.2020. 

3. Termin konkursu finałowego: 26.02.2020 godz. 11.00 

 

 

VII. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

 

Etap pierwszy konkursu odbywa się w macierzystejszkole ucznia. Etap finałowy 

odbędzie się w PBW Bydgoszcz, ul. M. Skłodowskiej – Curie 4. 

 

VIII.  NAGRODY 

 

Etap szkolny: 

 

 Uczniowie, którzy przechodzą do drugiego etapu  otrzymają cząstkową ocenę 

celującą. Każdy uczeń, który przystąpi do konkursu i przeczyta lekturę 

powinien być nagrodzony według indywidualnej umowy z uczestnikami. Do 

finału przechodzą cztery osoby z największą liczbą punktów w danej grupie 

wiekowej 5-6/7-8 klasy, 

 W nagradzaniu należy wziąć pod uwagę poziom zaangażowania ucznia w 

wykonanie zadania. 

 

Etap finałowy: 

 

 wszyscy uczestnicy otrzymują drobny upominek, 

 drużyny, które zdobędą miejsca I-III otrzymują nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy laureatów, 

 w czasie, gdy jury będzie dokonywało oceny prac konkursowych dzieci będą 

miały zajęcia przewidziane przez organizatorów konkursu, 

 w czasie trwania finałowego etapu konkursu dzieci będą miały możliwość 

zapoznania się z ofertą czytelniczą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w 

Bydgoszczy, 
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IX.  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH. 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez uczestnika konkursu jest 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z siedzibą 

przy ulicy Ogrodowej 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, tel./fax 52/3812-859,     e-

mail: spnww@nowawieswielka.pl 

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda rodziców lub prawnych 

opiekunów uczestnika konkursu (RODO art.6 ust. 1 a). 

3. Celem gromadzenia danych jest organizacja niniejszego konkursu i ewentualne 

wykorzystanie danych w celu przekazania nagród. 

4.  Dane osobowe nie będą udostępnianie innym odbiorcom. 

5. Okres przechowywania danych osobowych określono na czas trwania konkursu, 

do momentu wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród. 

6. Osoba przekazująca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie, a także wzniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem regulaminowym udziału w 

konkursie. 

8. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Szkole Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo.spnww@edupolis.pl  

 

X.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

 

 

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje danych i wizerunku 

uczestników na stronie internetowej szkoły macierzystej, organizującej konkurs 

oraz na stronie PWB w Bydgoszczy. 

2. Biblioteka PWB zapewnia dostęp do tekstów proponowanych do  II etapu 

konkursu. 

3. Każdy uczeń przystępując do konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej  

      legitymacji szkolnej. 

4. Werdykt Komisji Konkursowej na każdym etapie konkursu jest ostateczny. 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu tj. 27 lutego 2020 r. i 

zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl. 

mailto:iodo.spnww@edupolis.pl
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6. Uczniowie wraz z opiekunami do miejsca przebiegu finałowego etapu konkursu 

dojeżdżają na koszt własny. 

7. W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu należy do 

organizatorów. 

XI. KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ETAPU FINAŁOWEGO (wypełnić 

elektronicznie i przesłać jako załącznik na wspomniany adres kontaktowy) 

Nazwa i adres szkoły: 

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs w placówce: 

 

Dane kontaktowe do w/w osoby: 

 

   nr telefonu: 

   e-mail: 

 

Finaliści: 

 

 Poziom 5-6: 

 

1………. (wiek) 

2.………. (wiek) 

3.………. (wiek) 

4.………. (wiek) 

 

Finaliści zostali zakwalifikowani  na podstawie wykonanych zadań do lektury: 

 

 Tytuł: 

Autor: 

Poziom i wydawnictwo: 

 

 Poziom 7-8: 

 

1………. (wiek) 

2.………. (wiek) 

3.………. (wiek) 

4.………. (wiek) 

 

Finaliści zostali zakwalifikowani  na podstawie wykonanych zadań do lektury: 

 

 Tytuł: 

Autor: 

Poziom i wydawnictwo: 


