Regulamin ogólnopolskiego konkursu czytelniczego
WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2019/2020
dla uczniów klas II – III pod hasłem ,,Spotkacie nowych przyjaciół”
oraz klas IV – VI pod hasłem ,,Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie

Postanowienia ogólne

1.

Konkurs jest organizowany pod nazwą Wielki Maraton Czytelniczy ,,Czytanie rozwija,

czytanie wzbogaca” dla klas IV – VI oraz Wielki Maraton Czytelniczy ,,Spotkacie nowych
przyjaciół” dla klas II-III.
2.

Szkolnymi koordynatorami konkursu w roku szkolnym 2019/2020 są: Monika Czonstke

(IV-VI) oraz Wioletta Wydrowska i Wiesława Bielawa-Belka (II-III).
3. Wszystkie ogłoszenia dotyczące konkursu umieszczane są na gazetce na górnym holu,
przez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz w razie potrzeby na stronie internetowej szkoły.

Warunki i zasady uczestnictwa w konkursie
1. Na początku każdego miesiąca (od września do marca) uczniowie dowiadują się, jaką
książkę spoza listy lektur obowiązkowych należy przeczytać.
2. W terminie wyznaczonym przez szkolnych koordynatorów konkursu wszyscy chętni piszą
test konkursowy, z zastrzeżeniem poniższych podpunktów:
a) nie później niż 15 dnia kolejnego miesiąca
b) w szczególnym przypadkach, tj. choroby, pobytu na rehabilitacji, wcześniej zaplanowanej
wycieczki bądź reprezentowania szkoły w zawodach sportowych lub innym konkursie
uczestnik może napisać test w innym terminie po uzgodnieniu tego ze szkolnym
koordynatorem konkursu
c) szkolni organizatorzy konkursu informują o powyższej sytuacji dyrekcję oraz głównego
organizatora drogą e-mailową i za ich zgodą dopuszczają ucznia do pisania testu w innym
terminie
d) uczestnik konkursu nie opuszcza sali konkursowej przed upływem wyznaczonego czasu;
jeżeli nie ma w tym czasie lekcji lub jest to lekcja ostatnia i oczekuje w świetlicy

3. Test konkursowy składa się z 19 zadań różnego typu. Za dziewiętnaście zadań wykonanych
poprawnie uczestnik otrzymuje jeden punkt. Nie przyznaje się połowy punktu. Dwudzieste
zadanie jest punktowane 0-2. Za jego wykonanie uczestnik może otrzymać dwa lub zero
punktów. Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia jest 147 punktów.
4. Za test można uzyskać maksymalnie 21 pkt.
5. Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 147.
6. Uczestnicy i ich rodzice mają prawo wglądu w testy konkursowe po ich sprawdzeniu przez
szkolnego koordynatora.

Zadania szkolnego organizatora konkursu
1.Po otrzymaniu informacji od głównego organizatora informuje uczniów o lekturze na
kolejny miesiąc.
2. Wyznacza termin, miejsce i godzinę pisania testu konkursowego.
3. Przygotowuje odpowiednią ilość kserokopii testu.
4. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
5. Udziela piszącym tylko informacji technicznych.
6. Przy sprawdzaniu prac opiera się ściśle na kluczu przekazanym przez głównego
organizatora konkursu, nie przyznaje punktów połówkowych.
7. Po każdym etapie umieszcza wyniki na gazetce na górnym holu szkoły.
8. Po zakończeniu wszystkich etapów szkolny koordynator konkursu sporządza protokół
zbiorczy, który odsyła na adres głównego organizatora, a jego kopię przekazuje dyrekcji wraz
ze wszystkimi testami, które powinny być przechowywane do końca roku szkolnego.

Nagrody
1. Na poziomie szkolnym przyznaje się nagrody książkowe i dyplomy za czołowe miejsca
oraz dyplomy za wyróżnienia zgodnie z harmonogramem konkursów.
2. Informacje z podsumowania konkursu zostają umieszczone na stronie internetowej szkoły,
a nagrody wręczone na apelu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego.

