Konkurs czytelniczo – plastyczny „Rodzinne czytanie – Mały Książę”
REGULAMIN
1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna Gimnazjum nr 1 w Słubicach.
2. Koordynatorem konkursu jest nauczyciel bibliotekarz – Monika Bugielska.
3. Adresatami konkursu są uczniowie gimnazjum oraz ich rodzice, prawni opiekunowie,
członkowie rodziny chętni do udziału w konkursie.
4. Konkurs będzie składał się z 3 etapów: 1- wspólne rodzinne czytanie, 2- test ze
znajomości książki przeznaczony dla ucznia i jednego z członków rodziny, 3 – praca
plastyczna wykonana wspólnie przez ucznia i członków jego rodziny.
5. Drugi i trzeci etap konkursu stanowią odrębną cześć, za którą przyznawane są przez
komisję konkursową punkty.
6. Uczestnicy przystępujący do konkursu zobowiązują się do udziału we wszystkich
etapach.
7. Komisja konkursowa będzie składała się z nauczyciela polonisty, nauczyciela plastyka,
koordynatora konkursu i dyrektora szkoły.
8. Punkty zdobyte przez uczestników w drugim i trzecim etapie sumują się.
9. Każdy uczeń uczestniczący w konkursie otrzyma dodatnie punkty do oceny z
zachowania.
10. Podsumowaniem konkursu będzie wystawa prac wykonanych przez uczestników.
11. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy zgromadzą największą liczbę punktów.
12. Komisja konkursowa przyzna 1,2 i 3 miejsce.
13. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
14. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 10.11.2015r. do 17.11.2015r.
15. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się 18.11.2015r. i potrwa do 02.12.2015r. Będzie
polegał na wspólnym przeczytaniu prze ucznia i zgłoszonego do konkursu członka
rodziny książki „Mały Książę”.
16. Drugi etap konkursu odbędzie się 09.12.2015r. o godz.17:00 w sali ……. i będzie
polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego książki. Do testu przystępuje uczeń i
członek rodziny, którzy rozwiązują razem jeden test. Test zostanie sprawdzony
przez komisję konkursową.

17. Trzeci etap konkursu będzie trwał od 18.11.2015r. do 16.12.2015r. Ten etap
obejmuje wykonanie pracy plastycznej.


Praca plastyczna powinna być wykonana na papierze formatu A3.



Technika wykonania pracy jest dowolna np. kredka pastelowa, akwarela,
ołówek.



Praca powinna zawierać ilustrację fragmentu książki wybranego przez
uczestników konkursu.



Fragment tekstu należy dołączyć do pracy.



Pracę należy podpisać (imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców) i złożyć w
bibliotece szkolnej do 17.12.2015r.



Prace będą ocenione prze komisję konkursową i zaprezentowane podczas
wystawy zorganizowanej w bibliotece szkolnej.

18. Wystawa będzie prezentowana w terminie od 04.01.2016r do 08.01.2016r.
19. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone 05.01.2016r. o godz. 15:30. w bibliotece
szkolnej.

Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu udziela koordynator.
tel. 95 758 43 31
mail: m.bugielska@g1slubice.eu

