
REGULAMIN KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA DLA UCZNIÓW KLAS I – III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4   IM. JANA BRZECHWY 

I. CELE KONKURSU: 

1. Rozwijanie umiejętności pięknego, głośnego czytania. 

2. Wdrażanie uczniów do udziału w różnorodnych formach intelektualnego 
współzawodnictwa. 

3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 

Informacje o konkursie zostaną przesłane przez dziennik Vulcan wszystkim 
rodzicom uczniów klas I-III. 

W konkursie biorą udział  chętni uczniowie z klas I-III. 

Uczniowie przygotowują wskazany tekst z 4. części podręcznika 

 „Nowi Tropiciele”  na poziomie klas: 

• Klasy I – „Spóźnienie” str. 90 

• Klasy II –  „Słomiany ogień” str. 92 

• Klasy III – „Radzimy sobie ze złością” str. 110 

Nagrany fragment prozy uczniowie przesyłają na adres mailowy  

konkurs. pieknegoczytania@czworka.edu.pl.  

Uczeń na początku prezentacji podaje swoje imię,  nazwisko oraz klasę. 

Na nagrania konkursowe organizatorzy czekają do 30 kwietnia.  

 

III. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 

• Prezentacje uczestników oceniają organizatorzy konkursu.              
W skład komisji oceniającej nie wchodzą nauczyciele uczący na 
danym poziomie. 

• Jury obraduje zdalnie. 

1. Komisja ocenia prezentację wg następujących kryteriów: 

• Płynność czytania. 



• Poprawność czytania. 

• Przestrzeganie znaków interpunkcyjnych. 

• Odpowiednia głośność  i tempo czytania. 

• Stosowanie technik języka mówionego. 

• Każdej kategorii przysługują trzy oceny. 

2. O ostatecznej ocenie prezentacji decyduje łączna liczba punktów 
uzyskanych od wszystkich członków komisji. 

ZADANIA KOMISJI OCENIAJĄCEJ: 

1. Ocenianie czytania: 

- każdej ocenianej kategorii przysługują max. 3 punkty 

- można przyznawać 0,5 pkt 

- każdy juror dysponuje własną kartą punktacji 

- po zakończeniu czytania należy obliczyć łączną liczbę punktów uzyskanych przez 
poszczególnych uczestników od wszystkich jurorów i wpisać do tabeli zbiorczej na 
liście uczestników 

- 3 osobom, które uzyskały największą liczbę punktów przyznaje się odpowiednio I, II, 
III miejsce. 

2. Ogłoszenie wyników na stronie szkoły : www.czworka.edu.pl w zakładce Aktualności. 

3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego. 

 

Organizatorzy 
Danuta Hernacka, Izabela Matela, Marzena Waszak, Anna Zgórecka 

 

 


