Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Radomiu
zaprasza uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z Radomia i okolic
do udziału
w

II Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania
CELE KONKURSU:
- Doskonalenie umiejętności pięknego czytania
- Kształtowanie kultury czytelniczej
- Rozwijanie twórczych talentów
- Propagowanie czytelnictwa
KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAŁ W DWÓCH ETAPACH:
I – ETAP SZKOLNY
Przeprowadzenie konkursu na terenie szkół oraz zgłoszenie finalistów do etapu
regionalnego powinno się odbyć do 10 marca 2017 r.
Koordynatorzy szkolni przesyłają organizatorom zgłoszenie wg zamieszczonego
w regulaminie wzoru.Daną placówkę w etapie regionalnym reprezentują:
- 1 finalista etapu szkolnego z klas I –II ze szkoły podstawowej,
- 1 finalista etapu szkolnego z klas III –IV ze szkoły podstawowej,
- 1 finalistaetapu szkolnego z klas V–VI ze szkoły podstawowej,
- 2finalistów etapu szkolnego z gimnazjum,
- 2finalistów etapu szkolnego ze szkoły ponadgimnazjalnej.
W etapie szkolnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują wybrany
przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej.
Ocenie podlega:
- płynność i bezbłędność czytania,
- wyrazistość i dykcja,
- interpretacja tekstu,
- ogólne wrażenie artystyczne
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II – ETAP REGIONALNY
W etapie regionalnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują
(wystąpienie max. 3 min.) wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu
literatury pięknej.
Ocenie podlega:
- płynność i bezbłędność czytania,
- wyrazistość i dykcja,
- interpretacja tekstu,
- ogólne wrażenie artystyczne,
- dyscyplina czasowa (wystąpienie do 3 minut).
Przesłuchanie finalistów etapu regionalnego odbędzie się:
- 22 marca 2017r. od godziny 9.00 Publicznej Szkole Podstawowej nr 21
ul. Trojańska 5, dla szkół podstawowych
- 20 marca 2017r. od godz. 16.00 w Publicznym Gimnazjum nr 8
w Radomiu, ul. Piastowska 17, dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
III – FINAŁ
ZGŁOSZENIA do etapu międzyszkolnego prosimy przekazywać wyłącznie
drogą elektronicznąw nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017r.
* Szczegółowa informacja zwrotna z harmonogramem przesłuchań dla uczniów
szkół podstawowych zostanie przesłana 16 marca 2017r. na podany przez
uczestników adres e-mailowy.
* Etap regionalny dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
rozpocznie się o godz. 16.00 w PG nr 8.
Informacja z wynikami konkursu zostanie przesłana do szkół 28 marca 2017r.
WRĘCZENIE DYPLOMÓW I NAGRÓD
odbędzie się 5 kwietnia 2017r. o godzinie 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej
w Radomiu , ul. T. Kościuszki 5a.
Podczas finału MISTRZOWIE powtórnie zaprezentują przygotowane przez
siebie fragmenty tekstów.
SZKOŁA PODSTAWOWA:
KLASY I – II, KLASY III – IV, KLASY V– VI
Jolanta Biernat
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu
jolanta.biernat@psp21.pl
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GIMNAZJUM:
Jolanta Rak
Publiczne Gimnazjum nr 8 w Radomiu
bibliotekapg8radom@wp.pl
SZKOŁA PONADGIMANZJALNA:
Monika Wójtowicz
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
m.wojtowicz@zssradom.edu.pl
ZGŁOSZENIE
do udziału
w II REGIONALNYM KONKURSIE PIĘKNEGO CZYTANIA
Imię i nazwisko ucznia
reprezentującego szkołę:
Nazwa szkoły i klasa:
Autor i tytuł wybranej książki:
Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna:
Imię i nazwisko organizatora
konkursu na etapie szkolnym :

Data eliminacji szkolnych:
Ilość uczestników w etapie
szkolnym:

e - mail nauczyciela/opiekuna
lub szkoły:
Zapraszamy do udziału w konkursie!
str. 3

Na etap regionalny należy dostarczyć:
 ksero czytanego tekstu dla jury
 podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie
z załączonym poniżej wzorem:

Oświadczenie
1.Wyrażam
zgodę
na
uczestnictwo
mojego
dziecka
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
w I Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania organizowanym przez
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Bibliotekę
Pedagogiczną w Radomiu.
2.Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i w pełni akceptuję
jego warunki.
3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Radomiu
oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu w celach informacyjnych i w zakresie
związanym zorganizacją i przeprowadzeniem Konkursu Pięknego Czytania
zgodnie przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Jednocześnie
oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem świadomy
faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz
do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu
wobec ich przetwarzania.
4.Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku mojego
dziecka w zakresie związanym z powyższym Konkursem, a w szczególności
do umieszczenia go na stronach internetowych organizatorów i uczestników
......................................................................
......................................................................
.
Data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego
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