
REGULAMIN 
 KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA 

„SUPERCZYTELNIK KLAS II” 
  

Etap I – konkurs czytelniczy w grupie klasowej 
Etap II – konkurs czytelniczy międzyklasowy /szkolny/ 
Etap III – konkurs czytelniczy międzyszkolny 
  
Cele konkursu: 

• Rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych uczniów. 

• Kształtowanie umiejętności pięknego czytania i rozumienia tekstu. 

• Wdrażanie do partnerstwa i sprawiedliwości. 

• Rozbudzanie zainteresowania dzieci czytaniem literatury dziecięcej. 

• Rozwijanie zdrowej rywalizacji w duchu fair play. 
  
Regulamin: 
W konkursie składającym się z trzech etapów biorą udział uczniowie klas drugich szkoły 
podstawowej. 
  
Etap I /klasowy/: 
1. Teksty do czytania wybiera wychowawca z literatury dziecięcej i podręczników szkolnych. 
2. Nauczyciel uczący określa długość i rodzaj czytanego tekstu. 
3. Uczniów ocenia nauczyciel wg samodzielnie ustalonego kryterium. 
4. Etap klasowy wyłania 2 lub 3 zwycięzców, którzy będą reprezentować klasę w drugim etapie 
konkursu. 

  
Etap II międzyklasowy - szkolny 
1. Biorą w nim udział zwycięzcy konkursów klasowych. 
2. Teksty do czytania przygotowują nauczyciele uczący w klasach drugich. 
3. Jury oceniające wybiera z każdej szkoły do 3 najlepszych czytelników. 
4. Zwycięzcy biorą udział w konkursie międzyszkolnym. 
5. Szkolny etap winien być przeprowadzony do 12 maja 2018 r. 
6. Organizatorzy etapu szkolnego dostarczą do dnia 15 maja 2018 roku karty zgłoszeń uczestników 
do organizatorów etapu międzyszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. 
  
Etap III /międzyszkolny/ 
1. Biorą w nim udział laureaci konkursów szkolnych, do 3 przedstawicieli z każdej szkoły. 
2. Teksty do czytania z literatury młodzieżowej wybiera organizator. 
3. Każdy uczeń czyta losowo wybrany tekst prozy.  
4. Uczniowie czytają w kolejności alfabetycznej nazwisk wylosowane teksty.  
5. Czytających ocenia 3 – osobowe Jury. 
6. Uczestnik od każdego członka jury może otrzymać po 5 pkt., co oznacza że łącznie można 
uzyskać 15 pkt. 
7. W konkursie oceniane będą: poprawność czytanego tekstu, płynność, przestrzeganie znaków 
interpunkcyjnych ,odpowiednia intonacja i ogólny wyraz artystyczny. 
8. Uczestnicy przychodzą na konkurs w towarzystwie rodziców lub opiekunów – nauczycieli.  
9. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody a pozostali uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy. 

10. Jury może też przyznać wyróżnienia.  
11. W przerwie przed ogłoszeniem wyników 
organizatorzy zapewniają słodki 
poczęstunek. 
12. Etap III zostanie przeprowadzony 
dnia 24 maja 2018 roku o godzinie 1400 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży. 
   

Organizatorzy:  
 U.Suchodoła 

  M.Szymanowska 
  G.Ważna Zwierzyńska  


