
Załącznik nr 3 

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

GŁOŚNE CZYTANIE  ( Gimnazjum) 

 

I. ORGANIZATOR 

   Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

     Nauczyciele Gimnazjum nr 3 w Nowym Folwarku, gimnazjum nr 2 i nr 1 we Wrześni 

 

III. ADRESAT KONKURSU 

       Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu wrzesińskiego. 

 

IV. CELE KONKURSU 

       - wykrywanie uzdolnień młodzieży 

       - motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności 

       - mobilizowanie do samodzielnej  i systematycznej pracy 

       - popularyzowanie języka niemieckiego wśród młodzieży gimnazjalnej oraz  rozwijanie  

         zainteresowań wiedzą o kulturze, geografii, literaturze i życiu codziennym w krajach  

         niemieckiego obszaru językowego 

       - kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów i kultury 

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

     1. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzygimnazjalnego. 

     2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 

     3. Uczestnik samodzielnie dokonuje wyboru tekstu na etapie szkolnym, natomiast   

         na etapie międzygimnazjalnym doboru tekstu dokonują organizatorzy. ( Tekst jest taki  

         sam dla każdego ucznia) 

     4. Tekst musi zawierać elementy prozy i dialogu. 

     5. Czas przeznaczony na czytanie nie może przekraczać 3 minut. 

     6. Oceniane są- intonacja, poprawna wymowa i interpretacja tekstu. 

     7. Konkurs przebiegał będzie bez podziału na poziomy ( klasy). 

     8.Do etapu międzygimnazjalnego zakwalifikuje się osoba z najwyższą liczbą punktów. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

       I etap – do końca grudnia.2011r. 

       II etap –  08.02.2012r. 

       W komisji konkursowej na etapie międzygimnazjalnym zasiądą nauczyciele  

        poszczególnych gimnazjów. 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

       Protokoły z I etapu należy dostarczyć do 05.01.2012r. do Gimnazjum  nr 1 we Wrześni. 

 

VIII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

          Ostateczne wyniki II etapu konkursu będą rozesłane do szkół do 27.02.2012r. 

 

IX. NAGRODY 

       Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 



X. UWAGI KOŃCOWE 
     O terminie i miejscu PODSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną  

     powiadomieni odrębnym pismem. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję     

     konkursową  są ostateczne. 

     Szczegółowych informacji udzielają: 

     Izabela Chudzińska Gimnazjum nr 3, tel.606 817 445  izachudzinska@vp.pl; 

     Beata Marciniak Gimnazjum nr 2 , tel. 530 727 017 beata_marciniak@yahoo.com 

     Aleksandra Jackowska Gimnazjum nr 1 
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Załącznik nr 3 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„ Piękne czytanie” w języku niemieckim 

 

I. ORGANIZATOR  

    Starostwo Powiatowe we Wrześni 

 

II. KOORDYNATORZY KONKURSU 

     Anna Stachowiak Liceum Ogólnokształcące im . Henryka Sienkiewicza we Wrześni   

      i Elżbieta Tarczewska Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

      im. gen.dr. Romana Abrahama we Wrześni 

 

III.ADRESAT KONKURSU 

      Konkurs „ Pięknego czytania” przeznaczony jest dla uczniów wszystkich szkół  

      Ponadgimnazjalnych we Wrześni uczących się języka niemieckiego; w konkursie 

      nie mogą uczestniczyć osoby, które wczesniej uczęszczały do szkół niemieckich. 

 

IV. CELE KONKURSU 

       Zadaniem tego konkursu jest: 

       - rozwój czytelnictwa i poznawanie kultury niemieckiej oraz podnoszenie kultury słowa  

         i propagowanie czytania ze zrozumieniem 

       - pogłębianie znajomości języka niemieckiego oraz rozbudzanie zainteresowania  

         literaturą niemiecką. 

 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU 

    1. Konkurs przebiega dwuetapowo: 

       a) etap szkolny- odbywa się na terenie danej szkoły 

       b) etap międzyszkolny- odbędzie się w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka  

            Sienkiewicza we Wrześni. 

    2. Uczniowie przygotowują się do konkursu pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu. 

    3. Podczas konkursu na etapie szkolnym uczeń prezentuje tekst – fragment prozy- wybrany  

        przez siebie. Długość tekstu nie powinna przekraczać czasu czytania 5 minut. 

    4.Ocenie podlegają w skali od 0 do 5 punktów: 

        a) dobór repertuaru- dostosowanie do wieku i możliwości uczestnika 

        b) poprawność językowa 

        c) czytanie ze zrozumieniem 

        d) intonacja 

        e) ogólny wyraz artystyczny. 

    5. W skład komisji szkolnej powinno wchodzić minimum 2 nauczycieli; skład komisji  

         ustala szkolny koordynator konkursu  . 

    6. Wyłoniony zwycięzca etapu szkolnego zostaje zakwalifikowany do etapu  

         międzyszkolnego. W przypadku kilku uczniów z taką samą ilością punktów należy  

         przeprowadzić dodatkowe czytanie tekstu wskazanego przez komisję. 

         Uczniowie prezentują go bez wcześniejszego przygotowania. Ocena wg punktu  nr 5. 

    7.  Laureaci  eliminacji szkolnych prezentują dwa teksty: fragment prozy i wiersz. 

         Oba teksty są wspólne dla wszystkich uczestników, przygotowane zostaną  

         przez koordynatorów konkursu: p.Annę Stachowiak i p. Elżbietę Tarczewską  

         i rozesłane do wszystkich szkół. 

 



    8. Skład komisji konkursowej etapu międzyszkolnego: 

        - p. Małgorzata Bielska – nauczyciel języka francuskiego , doradca metodyk ( LO) 

        - p. Anna Stachowiak – nauczyciel języka niemieckiego ( LO) 

        - p. Elżbieta Tarczewska – nauczyciel języka niemieckiego ( ZSTiO) 

   9. Jury przewodniczy p. Małgorzata Bielska 

 10. Z prac jury zostanie sporządzony protokół. 

 11. W przypadku równej ilości punktów u przynajmniej dwóch uczniów decyzja  

        o wyłonieniu zwycięzcy należy do przewodniczącego jury. 

 12. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżeniu. 

 

VI. TERMINARZ KONKURSU 

 

      I etap – grudzień 2011 

     II etap- 08.02.2012r.  w Liceum Ogólnokształcącym we Wrześni. 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

        Z prac jury zostaje sporządzony protokół , który wraz z kartami oceny należy dostarczyć 

        do koordynatorów konkursu do 05.01.2012r. 

 

VIII. NAGRODY 

         Zwycięzca konkursu uzyskuje tytuł „ Laureata Konkursu Pięknego Czytania” 

         oraz nagrodę rzeczową. 

 

IX. UWAGI KOŃCOWE 

       1. O terminie i miejscu PDSUMOWANIA KONKURSU uczestnicy i szkoły zostaną  

           powiadomieni odrębnym pismem. 

       2. Informacje związane z konkursem można uzyskać u koordynatorów: 

           - Anna Stachowiak tel. 605 495 414 

           - Elżbieta Tarczewska tel. 518 564 890 

  

 ZAŁĄCZNIKI 

       Załącznik nr 1 – Karta oceny ( wydruk ze str. 7 z poprzedniej edycji) 

 

 

 

 

 

 


