
Regulamin międzyszkolnego konkursu
Dla uczniów klas II i III

„W świecie lektur”

Organizatorzy:

Zespół nauczycieli nauczania zintegrowanego Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych czytelników.
2. Rozwijania umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu.
3. Sprawdzenie stopnia znajomości lektur szkolnych.
4. Uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach.
5. Ukazanie wartości płynących z kontaktu z literaturą.

Przebieg konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II oraz III szkół podstawowych.
2. Konkurs składa się z trzech etapów.

• Etap I – klasowy odbywa się w klasach i jest przeprowadzany przez nauczycieli – 

wychowawców w terminie do końca kwietnia 2014 r. Zadania do tego etapu 
opracowują nauczyciele – wychowawcy.

• Etap II – szkolny odbywa się w macierzystej szkole w dn. 7 maja 2014 r. i jest 

przeprowadzony przez nauczyciela z danej szkoły. Zadania oraz wytyczne do tego 
etapu zostaną przygotowane przez Organizatorów i rozesłane do szkół w terminie 
poprzedzającym drugi etap konkursu.

• Etap III – międzyszkolny odbędzie się 13 maja 2014 r. (ok. godz. 1500).
3. Do etapu III przechodzi 3 uczniów z klas III oraz 3 uczniów z klas II, którzy osiągnęli 

najwyższy wynik. Listę uczestników proszę przesłać najpóźniej 9 maja 2014 r. Ze szkół, w 
których liczba oddziałów jest większa niż 4 – po 6 osób.

4. Listy laureatów etapu międzyszkolnego zostaną rozesłane do szkół w terminie 7 dni od daty 
jego przeprowadzenia.

5. Wykaz lektur obowiązujących w konkursie:

Wykaz lektur klasa 2:
             Etap klasowy, szkolny: 
 Alina i Czesław Centkiewiczowie „Zaczarowana zagroda" 
Charles Perrault „Czerwony Kapturek”
             Etap międzyszkolny: 
 Maria Krüger „Karolcia” 
 Charles Perrault „ Czerwony Kapturek”
Alina i Czesław Centkiewiczowie – „Zaczarowana zagroda"

Klasa 3 



Etap klasowy, szkolny: 
 Hans Christian Andersen 

„Brzydkie kaczątko”, 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 

 Roman Pisarski  „O psie, który jeździł koleją” 

Etap międzyszkolny: 
 Hans Christian Andersen  

„Brzydkie kaczątko”, 
„Księżniczka na ziarnku grochu” 

Roman Pisarski  „O psie, który jeździł koleją”
Czesław Centkiewicz „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”
 

6. Konkurs międzyszkolny odbywa się jednego dnia i składa się z pytań otwartych oraz 
pytań testowych ( z jedną lub wieloma odpowiedziami poprawnymi), w formie pisemnej. 
Prace wykonywane są indywidualnie i samodzielnie.

7. Odpowiedzi uczniowie zapisują długopisem nieścieralnym, nie używają korektora.
8. Wyrazy zapisane nieczytelnie mogą zostać uznane za brak odpowiedzi.
9. Przewidywane są nagrody indywidualne dla uczniów, którzy zajmą I, II, III miejsce.
10. Adres organizatorów: 

Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki: w Piasecznie
 ul. Główna 50
Tel: (22) 756-75-19


