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REGULAMIN VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „1z10” 

SKIEROWANEGO  DO UCZNIÓW KLAS II – III SP 

 

1. CELE KONKURSU: 

⬧ Rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą. 

⬧ Popularyzacja wartościowej literatury wśród najmłodszych czytelników. 

⬧ Zachęcanie uczniów do czytania. 

⬧ Kształtowanie umiejętności przekazywania przez uczniów zapamiętanych 

informacji. 

⬧ Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

⬧ Kształtowanie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi. 

⬧ Kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej. 

 

2. REGULAMIN KONKURSU: 

⬧ Organizatorem konkursu jest III Społeczna Szkoła Podstawowa „STO” 

w Gdańsku – Wrzeszczu, ul. Waryńskiego 36. 

⬧ Warunkiem uczestnictwa szkoły w konkursie jest podpisanie klauzuli RODO 

przez: 

✓ nauczycieli/szkolnych opiekunów konkursu; 

✓ rodziców/prawnych opiekunów dzieci chcących wziąć udział                        

w konkursie. 

⬧ Czas trwania konkursu: marzec – kwiecień 2020. 

⬧ W tym czasie uczniowie zainteresowani konkursem zobowiązani                                    

są do przeczytania książki pt. „Złoty szlak”- Agnieszka Stelmaszyk, 

wydawnictwo Zielona Sowa. 
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⬧ Konkurs adresowany jest do uczniów klas II i III szkół podstawowych 

znajdujących się na terenie województwa pomorskiego. 

⬧ Konkurs będzie składał się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego. 

⬧ Etap szkolny organizowany będzie przez nauczycieli uczących w danej szkole. 

W tym etapie każdy uczeń samodzielnie rozwiąże test sprawdzający jego 

wiedzę.            

⬧  Nauczyciele do dnia 16.03.2020r. (poniedziałek) otrzymają testy na maila, 

przeprowadzą szkolny etap konkursu i prześlą wszystkie rozwiązane testy na 

adres organizatora konkursu. 

⬧ Każdy test wysłany do organizatora musi mieć dołączoną klauzulę RODO. 

Testy bez dołączonej klauzuli nie będą sprawdzane. 

⬧ Termin nadsyłania rozwiązanych testów mija 25.03.2020r. (środa).                      

Liczy się data stempla pocztowego. Testy prosimy wysyłać na adres: 

III Społeczna Szkoła Podstawowa STO 

80-433 Gdańsk-Wrzeszcz 

ul. Waryńskiego 36 

 

⬧ Bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły. 

⬧ Testy prosimy zapakować w kopertę, na której znajdą się następujące 

informacje: dane szkoły wraz z dopiskiem: „1z10 konkurs wojewódzki”. 

⬧ Do dnia 01.04.2020r. (środa) organizator, poprzez stronę internetową szkoły, 

oraz profil szkoły na Facebooku, poinformuje szkoły o liście 10 uczniów, 

którzy wezmą udział w finale – etapie wojewódzkim. 

⬧   Do finału z każdej szkoły przejdzie uczeń z najlepszym wynikiem z testu.                  

W wyjątkowej sytuacji, gdy dwoje uczniów otrzyma taki sam wysoki wynik, 

oboje przechodzą do finału. 

⬧ W przypadku, gdy do konkursu zgłosi się więcej niż 10 szkół, do finału 

przechodzą te dzieci, które zdobędą największą liczbę punktów (po 1 dziecku   

z każdej zgłoszonej szkoły). 

⬧ W przypadku, gdy do konkursu zgłosi się mniej niż 10 szkół do finału dołączą 

dzieci, które kolejno zdobyły największą liczbę punktów. 

⬧ Sprawdzone testy nie będą udostępniane do wglądu. 
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⬧ Etap wojewódzki – finał odbędzie się dnia 08.04.2020r. (środa)                                 

w III Społecznej Szkole Podstawowej w Gdańsku – Wrzeszczu.                                  

W tym etapie uczniowie będą odpowiadali na pytania dotyczące książki                      

pt. „Kroniki Archeo- Złoty szlak”- Agnieszka Stelmaszyk,                         

wydawnictwo Zielona Sowa. 

 

⬧ Etap wojewódzki będzie składał się z dwóch części:  

W części I uczniowie będą odpowiadali po kolei na zadane przez organizatora 

pytania. 

W części II uczniowie sami będą typowali uczestników do odpowiedzi. 

Uczniowie, którzy podczas finału konkursu zajęli miejsca: 

⬧ od 1 do 5 uzyskują tytuł laureata  

⬧ od 6 do 10 uzyskają tytuł finalisty  

 

⬧ Termin nadsyłania zgłoszeń mija 04.03.2020r. ( środa).  

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: joannadur@wp.pl 
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