REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZY I PLASTYCZNY

„Nasze lektury – książki, które nas uczą i bawią”
- X edycja
ORGANIZATORZY:

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera
w Częstochowie, ul. Hubermana 7 tel. 34 364 34 05, 668 260 873
e –mail: sp24@edukacja.czestochowa.pl
mgr Hanna Nowak, mgr Justyna Łęska, mgr Monika Krzaczek, mgr Magdalena Olejnik
e-mail: nowak1@poczta.onet.eu, justyna_leska@o2.pl
Biblioteka Publiczna w Częstochowie Filia nr 14
ul. Norwida 17/21 tel. 34 364 34 12 e-mail: filia14@biblioteka.czest.pl
Karolina Ficenes – kierownik

CELE KONKURSU







Propagowanie literatury dziecięcej.
Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
Wykorzystanie utworów literatury dziecięcej w celu wielostronnego rozwoju
i wychowania dziecka.
Rozwijanie wyobraźni plastycznej i inwencji uczniów.
Kształtowanie zasad zdrowego współzawodnictwa.
Zachęcanie do brania udziału w konkursach, wyrabianie nawyków kulturalnej, wspólnej
zabawy.

REGULAMIN KONKURSU










Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
oraz Oficyny Wydawniczej G&P.
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów pierwszego etapu edukacji – kl. I –III i dotyczy
poziomu wiedzy z zakresu poznanych lektur.
Na konkurs przyjeżdża maksymalnie 8 osób reprezentujących daną szkołę, w tym 6
uczestników konkursu czytelniczego (po 2 z każdego poziomu) oraz uczestnicy części
plastycznej (2 osoby).
W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie zgłoszeni wcześniej przez szkołę.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres SP nr 24 najpóźniej do 20 kwietnia 2018r.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora w formie wiadomości
e-mail. Ze względów organizacyjnych w razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt
pod nr tel. 668 260 873 lub 507 562 480.
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.












Prosimy o zgłaszanie ewentualnych zmian lub rezygnacji z udziału najpóźniej tydzień
przed konkursem.
Konkurs czytelniczy ma formę pisemnego testu złożonego z różnego rodzaju zadań
związanych z treścią obowiązujących lektur.
 Prace plastyczne związane tematycznie z obowiązującym w tegorocznym
konkursie zestawem lektur, wykonywane będą w zespołach 2-osobowych,
techniką malarską (akwarela, tempera, akryl) na kartonie formatu A1
w obecności jury.
 Potrzebne przybory i materiały plastyczne uczestnicy przynoszą
we własnym zakresie.
Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy;
Prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Szkole Podstawowej nr 24
w Częstochowie, a następnie w ramach wystawy pokonkursowej w Bibliotece Publicznej
Filia nr 14 przy ul. Norwida 17/21 w Częstochowie.
Laureatów wyłoni komisja powołana przez organizatorów konkursu; do której będą
zaproszone osoby zawodowo związane z czytelnictwem i ze sztuką.
Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
Regulamin oraz protokół z konkursu dostępne będą na stronie internetowej szkoły:
http://sp24.ids.czest.pl/ oraz biblioteki http://www.biblioteka.czest.pl/filia14 .
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników i ich opiekunów oraz wykorzystanie ich wizerunku w postaci
zdjęć i filmów w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Etap międzyszkolny konkursu czytelniczego oraz plastycznego odbędzie się 29 maja 2018r.
o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
O ewentualnych zmianach zainteresowane szkoły zostaną powiadomione drogą elektroniczną
lub telefoniczną.
Uczestników obowiązuje znajomość następujących lektur:

Klasa I
 G. Kasdepke „Detektyw Pozytywka”
 J. Tuwim „Słoń Trąbalski”
 H. Januszewska „Kopciuszek”
Klasa II
 W. Chotomska „Pięciopsiaczki”
 J. Brzechwa „Kaczka Dziwaczka”
 A. A. Milne „Kubuś Puchatek”
Klasa III
 R.Goscinny, J.Sempé „Mikołajek”
 M. Jaworczakowa „Oto jest Kasia”
 H. Ch. Andersen „Królowa Śniegu”
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

KARTA ZGŁOSZENIA
REGIONALNY KONKURS CZYTELNICZY I PLASTYCZNY
„NASZE LEKTURY – KSIĄŻKI, KTÓRE NAS UCZĄ I BAWIĄ” - X EDYCJA

Nazwa szkoły
Adres szkoły
e-mail
Telefon kontaktowy

Klasa I
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa II
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Klasa III
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs plastyczny
Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestników i ich opiekunów oraz wykorzystanie ich wizerunku w postaci zdjęć
i filmów w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

