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Regulamin Miejskiego Konkursu Czytelniczego
„Książkowe mole w naszej szkole”

	Konkurs  Książkowe mole w naszej szkole  jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych na terenie miasta Zabrze.
	Konkurs odbywa się w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom.
	Celem konkursu jest:
	kształcenie wrażliwości na odbiór słowa pisanego;
	rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne 

     wzorce zachowań, budujących pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie;
	zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
	kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
	właściwe zagospodarowanie wolnego czasu;
	wspieranie rozwoju intelektualnego i moralnego dziecka;
	rozwijanie wyobraźni;
	pogłębianie więzi między rodzicami i dzieckiem;
	propagowanie idei czytania wśród rodzin;
	popularyzacja rodzinnego spędzania czasu wolnego.
	Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach:

I etap – pisemny w formie testu, który będzie się składał z dwóch części: 1 cz. to znajomość biografii autorki oraz cyklu „Jeżycjada”, 2 cz. – znajomość treści książek podanych w punkcie 12. Regulaminu.
II etap – ustny; drużyny zakwalifikowane do tego etapu będą odpowiadały ustnie na 7 pytań. 
	Do konkursu może przystąpić drużyna dwuosobowa: uczeń wraz z jedną ( starszą od siebie ) osobą z rodziny ( np. mama, tata, babcia, dziadek, wujek, ciocia, starsza siostra lub brat, kuzyn, kuzynka ). Drużyna wspólnie rozwiązuje jeden arkusz konkursowy.
	Zasady oceniania: za każdą poprawną odpowiedź w I etapie konkursu drużyna otrzymuje punkty zgodnie z informacją umieszczoną przy zadaniu. 

Do II etapu ( ustnego ) przechodzą drużyny, które w części pisemnej konkursu uzyskają minimum 70% możliwych do zdobycia punktów. Uwaga! Jeśli wyznaczonego minimum nie uzyska co najmniej 5 drużyn, etap II nie odbędzie się; nagrodzone zostaną najlepsze drużyny z etapu I.
W II etapie drużyny losują kolejno pytania, za każdą poprawną odpowiedź otrzymują jeden punkt. 
Punkty z obu etapów sumują się. Jeżeli po zakończeniu etapu drugiego suma wszystkich punktów drużyn będzie jednakowa, zostaną przyznane miejsca równorzędne. 
	Czas trwania konkursu ( I etapu ) – 60 minut.
	Konkurs odbywać się będzie w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu przy ul. Gdańskiej 10. 

I etap konkursu ( część pisemna ) odbędzie się 10 lutego 2017 r. o godz. 1700.
II etap ( część ustna ) zostanie przeprowadzony 24 lutego 2017 r. o godz. 1700.  Wyniki etapu I oraz informacja o drużynach zakwalifikowanych do etapu II zostaną przekazane drogą mailową do 17 lutego 2017 r. 
	Swój udział w konkursie należy zgłosić, wypełniając formularz ( załącznik nr 1 ) i przesyłając go e-mailem na adres bozena_p@poczta.onet.pl lub faxem pod numer 32  271 61 80  do dn. 22 grudnia 2016 r. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę drużyn. 
	Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku oraz danych osobowych ( imię, nazwisko, szkoła ) uczestników na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs oraz na jej portalu społecznościowym. 
	Nagrody. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe otrzymają trzy najlepsze drużyny, przewidziane są również wyróżnienia oraz podziękowania dla nauczycieli.
	Zakres materiału obowiązujący do konkursu to:

	Małgorzata Musierowicz „Szósta klepka”
	Małgorzata Musierowicz „Kłamczucha”
	Małgorzata Musierowicz „Kwiat kalafiora”       
	Informacje dotyczące biografii Małgorzaty Musierowicz
	Informacje dotyczące cyklu „Jeżycjada”

	Wszelkich informacji udzielają organizatorki konkursu: p. Aleksandra Nocoń oraz p. Bożena Radomska 
















Załącznik nr 1.

Zgłoszenie uczestnictwa w Miejskim Konkursie Czytelniczym Książkowe mole w naszej szkole:

Drużyna

Imię  i nazwisko ucznia, klasa:

…………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko osoby dorosłej, stopień pokrewieństwa:

…………………………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły, 
tel. kontaktowy, e – mail 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna

…………………………………………………………………………


