REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
(II edycja – rok szkolny 2016/17)
I. Organizator
 Biblioteka szkolna Gimnazjum Społecznego w Wyszynie
 pani Renata Jaśkiewicz
II. Cele konkursu
 Promowanie biblioteki i czytelnictwa.
 Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.
 Wspomaganie procesu nauczania i wychowania przez wybór odpowiedniej literatury.
III. Zakres tematyczny konkursu – lista lektur
Klasa I: Małgorzata Musierowicz:, Dorota Terakowska, „Córka Czarownic” (listopad), „Szósta klepka”
(luty), Zbigniew Nienacki: „Księga strachów” (maj)
Klasa II: Janusz Domagalik: „Koniec wakacji” (listopad), Paulo Coelho: „Alchemik” (luty), Ursula Le
Guin: „Czarnoksiężnik z Archipelagu” (maj)
Klasa III: Dorota Terakowska: „Poczwarka” (listopad), Ewa Nowak: „Bardzo biała wrona” (luty), :
Harper Lee „Zabić drozda” (maj)
IV. Adresaci konkursu
 Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów Gimnazjum Społecznego w
Wyszynie.
V. Zasady konkursu
 Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii „test wiedzy – wyboru i uzupełnień”.
 Konkurs zostanie podzielony na trzy części: jesienną, zimową i wiosenną. W każdym kwartale
uczniowie mają za zadanie przeczytać wyznaczoną lekturę, z której napiszą test wiedzy.
 Test zostanie oceniony zgodnie z systemem oceniania obowiązującym w naszej szkole. Na
życzenie uczniów oceny zostaną wpisane do dziennika.
 Uczniowie, którzy zgromadzą największą liczbę punktów w ciągu roku szkolnego (za trzy testy),
otrzymają nagrody.
VI. Organizacja i przebieg konkursu
 Konkurs zostanie przeprowadzony w listopadzie 2016 r., lutym i maju 2017 r.
O dokładnym terminie uczniowie zostaną powiadomieni na 2 tygodnie przed konkursem.
 Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.
 Prace konkursowe (testy) zostają u organizatora.
 Zgłoszenia udziału przyjmuje pani Renata Jaśkiewicz do końca października 2016r. w przypadku
części jesiennej, stycznia 2017 r. w przypadku części zimowej i kwietnia 2017 r., w przypadku
części wiosennej.
VII. Nagrody
 Komisja Konkursowa przyzna atrakcyjne nagrody, a jej werdykt będzie ostateczny.
 Nagrodzonych zostanie trzech uczniów, którzy zgromadzą największą liczbę punktów w ciągu
roku szkolnego (za trzy testy).
 Wręczenie nagród nastąpi w czerwcu. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu
rozstrzygnięcia konkursu.
 Fundatorem nagród jest Gimnazjum Społeczne w Wyszynie.

