
 
 

„Magiczne drzewo” – regulamin  

VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu polkowickiego, 

poświęconego I części „Magicznego drzewa: Czerwone krzesło” A. Maleszki. 
 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Cele konkursu: 

 

 zachęcenie uczniów do czytania uznanych dzieł literatury dla dzieci i młodzieży, 

 przekonanie do potrzeby rozwijania sprawności czytelniczych,  

 doskonalenie czytania, pisania i mówienia ze zrozumieniem, 

 wykształcanie umiejętności współpracy w grupie, 

 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, 

 umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności  

poza macierzystą szkołą, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół. 

 

2. Organizatorzy: 

 

 organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. M. 

Falskiego w Radwanicach, przy współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach, 

 patronat nad konkursem objął Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

w Polkowicach, 

 skład Powiatowej Komisji Konkursowej: 

chętni nauczyciele bibliotekarze (3 osoby) – członkowie komisji, 

Dorota Szmidt – przewodnicząca komisji; 

do czynności Powiatowej Komisji Konkursowej należy sprawdzenie zadań z etapu powiatowego  

i wyłonienie laureatów, 

 opracowaniem regulaminu i harmonogramu przebiegu konkursu, ułożeniem 

 treści zadań na etap powiatowy zajmuje się organizator we współpracy z nauczycielami 

bibliotekarzami. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

na etapie szkolnym mogą nimi być chętni uczniowie klas IV – VI wytypowani  

przez nauczycieli bibliotekarzy; do etapu powiatowego zostanie zakwalifikowanych  

dwóch uczniów, którzy osiągną najwyższe wyniki w szkole i będą tworzyć dwuosobową drużynę. 

 

4. Forma i zakres tematyczny konkursu na etapie szkolnym – zadania opracowane  

przez organizatorów konkursu w szkole i według ich inwencji na podstawie książki i filmu 

 A. Maleszki:  

- „Magiczne drzewo: Czerwone krzesło” 
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5. Forma i zakres tematyczny konkursu na etapie powiatowym – zestaw zadań otwartych  

i zamkniętych (odpowiedzi ustne na wylosowane pytania, uzupełnianie luk w zdaniach lub ich 

kończenie odpowiednimi słowami, krzyżówki, drzewko decyzyjne, rebusy, schematy, podpisanie 

obrazków itp.), opracowanych na podstawie książki  i filmu A. Maleszki: 

- Magiczne drzewo: Czerwone krzesło” 

 

6. Stopnie konkursu: 

 I etap – szkolny, 

 II etap – powiatowy. 

 

7. Do udziału w konkursie na etapie powiatowym uprawnia przesłanie Sprawozdania z etapu 

szkolnego VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego (załącznik). 

 

II. Organizacja poszczególnych etapów 
 

ETAP SZKOLNY 

 

1. Odbywa się w szkołach w wybranym terminie – w marzec- kwiecień 2016 r.–  

jednak przed  15.04.2015 r. 

2. Organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa powołana 

przez dyrektora szkoły. 

3. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła organizatorowi – ZSP w Radwanicach 

sprawozdanie z etapu szkolnego (załącznik) – w terminie nieprzekraczalnym  

do 15.04.2016 r. e-mailem lub faksem;  

 

adres e-mail –    podm@polkowice.edu.pl 

tel. 076 746 15 70, fax 076 746 15 71. 

 

ETAP POWIATOWY 

 

1. Przygotowuje i przeprowadza organizator oraz Powiatowa Komisja Konkursowa. 

2. Eliminacje powiatowe odbędą się 22.04.2015 r. od godziny 10
00

 do 12
30

 w Zespole Szkolno -  

Przedszkolnym w Radwanicach.(Uwaga zmiana miejsca) 

3. Organizator przesyła również do szkół biorących udział w konkursie sprawozdanie z etapu 

powiatowego 14 dni po jego przeprowadzeniu. 

4. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 
 

 

III. Laureaci 
 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 

2. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy. 

3. Laureaci zostaną nagrodzeni, a nauczyciele prowadzący otrzymają listy gratulacyjne  

podczas uroczystej imprezy podsumowującej wyniki konkursów organizowanych  

przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

 

Uwaga: 

w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu  

z Powiatową Komisją Konkursową. 

 

 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
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Załącznik 

 

 

 

 

.......................................... 

       (pieczęć szkoły)  

 

Sprawozdanie z etapu szkolnego 

VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego 

w ………………………………………………………………………. 
(nazwa szkoły) 

 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia – uczestnika etapu 

szkolnego, klasa 

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

Na etapie powiatowym szkołę reprezentować będzie drużyna w składzie: 

 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 
 

 

 

 

............................................................. 

                                                                                                    (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


