
REGULAMIN ZDALNEGO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH „POEZJA, KTÓRA NAS ŁĄCZY”  

Cele konkursu:  

 Rozwijanie zainteresowań uczniów  

 Zachęcenie dzieci do czytania w wolnym czasie 

 Doskonalenie umiejętności interpretacji dzieł literackich 

 Wdrażanie do samodzielnej pracy  

 Promocja czytelnictwa wśród dzieci  

Postanowienia ogólne:  

Organizatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Karola 

Palicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Tychach.  

Zakres tematyczny obejmuje znajomość wybranych wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.  

Warunki uczestnictwa: 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas trzecich  szkół podstawowych. 

Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykazania się znajomością wybranych wierszy 

Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. (załącznik 1)  

Bibliotekarz lub wychowawca uczniów klas trzecich mogą zgłosić chęć udziału w konkursie 

swoich podopiecznych do 10 marca 2023 r. na adres mailowy: b.pasternak@o2.pl.  Każdą 

zgłoszoną szkołę może reprezentować 4 uczniów. Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną 

zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

dziecka. (załącznik 2). Proszę przesłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodzica 

dokumentu.  

Termin konkursu: wtorek 14 marca 2023 r.  

Forma konkursu  

Będzie to test online.  Nauczyciele, którzy zgłoszą swoich uczniów do konkursu, otrzymają 

w poniedziałek 13 marca 2023 r. (wieczorem) na swoją pocztę link do testu, który udostępnią 

zainteresowanym uczniom następnego dnia. Proponuję, aby uczestnicy konkursu wypełnili 

test w obecności nauczyciela np. w bibliotece. Test online będzie aktywny we wtorek 14 

marca do godziny 17.00  

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 

w Tychach w Światowym Dniu Poezji  21  marca 2023 r.  
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Postanowienia końcowe  

Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.  

W konkursie przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla  laureatów, które będą 

dostarczone do sekretariatów poszczególnych szkół.  

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu: Bożena Pasternak – nauczyciel 

bibliotekarz  b.pasternak@o2.pl  tel. 661-701-844  

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica na przetwarzanie danych osobowych 

dziecka (Załącznik nr 2- skan lub zdjęcie ).  
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