
II GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości tegoroczny konkurs 
będzie się odbywał pod hasłem:

„Oto dom mój: cztery ściany wiersza
   w mojej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie.”

                                                                     J. Tuwim

Z tego względu w tym roku uczniowie na wszystkich etapach czytać będą dzieła polskich 
pisarzy.

CELE KONKURSU:

- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- rozwijanie umiejętności rozumienia czytanych tekstów i ich głosowej interpretacji

- rozwijanie umiejętności pięknego głośnego czytania

- uwrażliwianie na język, w tym rozwijanie kultury żywego słowa.

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, współorganizatorem 
Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach.

2. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VI ze szkół z gminy Szaflary. Każda szkoła może 
zgłosić jedną drużynę składającą się z 3 uczniów. Zasady wyłaniania członków drużyny 
szkolnej oraz jej skład określa szkoła, którą ta drużyna reprezentuje.

3. PRZEBIEG KONKURSU I PUNKTACJA

Konkurs przebiega w 3 etapach. Po każdym etapie jury oceni wystąpienia drużyny, przyznając 
jej od 0 do 15 punktów. Drużyna może zdobyć zatem maksymalnie 45 punktów.

Kolejność wystąpień drużyn wyznaczona zostanie drogą losowania przed rozpoczęciem 
rywalizacji.



I etap (Każda drużyna może w nim zdobyć od 0 do 15 punktów.)

Drużyna reprezentująca szkołę przedstawia głośne czytanie przygotowanego wcześniej 
utworu literatury pięknej pisanego prozą przeznaczonego dla dzieci lub młodzieży. W tym 
roku musi to być dzieło autora piszącego w języku polskim, a nie dzieło tłumaczone z języków 
obcych. Drużyna może przeczytać cały tekst lub jego fragment, jednak jej wystąpienie nie 
może być dłuższe niż 3 minuty. Prezentacje przedłużające się ponad wyznaczony czas zostaną 
przerwane sygnałem dźwiękowym. Wybór tekstu do czytania zależy od szkoły, musi on jednak 
być odpowiedni do wieku uczestników i dać się podzielić na role tak, aby każdy członek 
drużyny wziął udział w czytaniu.  Częścią wystąpienia drużyny jest podanie tytułu czytanego 
przez nią utworu  i imienia oraz nazwiska jego autora. Głównym środkiem wyrazu musi 
pozostawać głos, zatem niedozwolone jest wykorzystanie rekwizytów, scenografii, kostiumów 
ani stosowanie elementów ruchu scenicznego. Ta sama zasada obowiązuje na pozostałych 
etapach konkursu.

II etap (Każda drużyna może w nim zdobyć od 0 do 15 punktów)

Każda drużyna wylosuje 1 utwór poetycki z zestawu przygotowanego przez organizatora. 
Członkowie drużyny otrzymają 15 minut na podzielenie tekstu/ tekstów między siebie i 
przygotowanie jego/ich głośnego czytania. Po upływie tego czasu drużyny przedstawią swoje 
prezentacje.

III etap (Każdy członek drużyny może w nim zdobyć od 0 do 5 punktów. Punkty wszystkich 
członków drużyny w tym etapie sumują się, a więc drużyna może zdobyć od 0 do 15 
punktów.)

Każdy członek drużyny wylosuje jeden tekst z zestawu przygotowanego przez organizatora i 
przeczyta go bez przygotowania na głos. W tym etapie uczniowie będą czytali w całości lub 
we fragmentach teksty: prasowe, urzędowe, popularnonaukowe, ogłoszenia, instrukcje itp.  

4. JURY KONKURSU

Jury konkursu powołuje organizator. Składa się ono z nauczyciela reprezentującego 
organizatora oraz pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu, Gminnej Biblioteki 
w Szaflarach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu.

5.   KRYTERIA OCENIANIA

Jury oceniać będzie uczestników, biorąc pod uwagę przede wszystkim zrozumienie tekstu 
przez czytających wyrażające się w jego głosowej interpretacji. Jurorzy uwzględnią przy tym 
następujące kryteria:
- technika czytania: poprawność artykulacji, płynność wypowiedzi, respektowanie znaków 
interpunkcyjnych, właściwa intonacja



- dostosowanie środków wyrazu do czytanego tekstu: dobór właściwego tempa i natężenia 
głosu, uwzględnienie akcentów logicznych, właściwe frazowanie, odpowiednia modulacja 
głosu, umiejętność zastosowania innych środków wyrazu artystycznego (gest, mimika).

6. NAGRODY

Drużyna, która otrzyma najwięcej punktów, zdobędzie I miejsce i uzyska tytuł „Mistrzów 
pięknego czytania”.  Pozostałe drużyny zdobędą kolejne miejsca według punktacji. Jury ma 
prawo przyznać 2 nagrody indywidualne tym uczestnikom konkursu, którzy wykażą się 
wyjątkową umiejętnością głosowej interpretacji różnorodnych tekstów we wszystkich trzech 
etapach konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a drużyny, które zajmą I, II i III miejsce oraz 
laureaci nagród indywidualnych otrzymają nagrody książkowe.

7. TERMINY

Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej, ul. Papieska 141, 
w czwartek 26 kwietnia 2018 roku. Rozpocznie się o godzinie 9.00. Tego samego dnia 
zostaną ogłoszone wyniki.

Zgłoszenia udziału w konkursie można przekazywać do 19 kwietnia 2018 roku na adres 
mailowy szkoły szkolabn@pro.onet.pl lub bezpośrednio do organizatora według załączonego 
formularza.

8. POZOSTAŁE USTALENIA

Zgłoszenie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 
i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu na potrzeby jego 
organizacji.

Organizator konkursu zapewnia dowóz uczniów z macierzystej szkoły do Bańskiej Niżnej 
i z powrotem.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składy jury i innych postanowień tego 
regulaminu, a także do rozstrzygania spraw, które nie zostały w nim ujęte.
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ZGŁOSZENIE DRUŻYNY

Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga! Prosimy o wypełnienie tabeli drukowanymi literami, aby uniknąć błędów w zapisie nazwisk na 
dyplomach.

Imię i nazwisko członka drużyny Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia


