
XI GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA 
 

Organizatorzy: 

-Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach 

-Gminna Biblioteka Publiczna w Słopnicach 

Cele konkursu 

- doskonalenie umiejętności pięknego czytania,  

- kształtowanie kultury czytelniczej, 

- popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej polecanej przez Fundację ABCXXI 

„Cała Polska czyta dzieciom”, 

- rozwijanie twórczych talentów.  

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słopnice, 

- po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel gminny można wytypować po 

2 uczniów z klas I – III, z klas IV – VI i z klas VII                                                                                                                                                       

- VIII z każdej szkoły podstawowej z terenu Słopnic (Zespół Placówek Oświatowych, 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła 

Podstawowa Nr 4), 

- kwalifikacji dzieci do etapu gminnego dokonują szkolne komisje konkursowe 

powołane przez dyrektorów szkół, 

- zgłoszenie uczestników należy przesyłać najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. w/g 
załączonej karty zgłoszeniowej na adres: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Słopnicach lub Gminna Biblioteka Publiczna. 

Kryteria oceny: 
- technika czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo czytania; 
- środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie, tempo, jako środek ekspresji, 
modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny 
gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą; 
- zachowanie limitu czasu (do 3 minut) (0-1 pkt); 
 
Przebieg konkursu: 

Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: uczniowie klas  I – III, IV – VI i VII - 

VIII. Przesłuchanie uczestników konkursu odbędzie się dnia 3 kwietnia 2023 r. o godz. 

11’00, tj. z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Słopnicach.  

 

 



Uczniowie klas I – III przygotują fragmenty książek spośród trzech propozycji i losują jeden:  

1. Renata Piątkowska “Na wszystko jest sposób”, 

2. Renata Piątkowska „Opowiadania z piaskownicy”, 

3. Renata Piątkowska „Mruk opowiadania o kotkach, kotach i 

kociskach” 
 

Uczniowie klas IV – VI przygotują fragmenty książek spośród trzech propozycji i losują jeden: 

1. Zbigniew Nienacki „Pan Samochodzik i Wyspa Złoczyńców”, 

2. Zbigniew Nienacki „Pan Samochodzik i templariusze” 

3. Zbigniew Nienacki „Pan Samochodzik i niesamowity dwór” 
 

Uczniowie klas VII – VIII przygotują fragmenty książek spośród trzech 

propozycji i losują jeden: 

1. Małgorzata Nawrocka „Anhar” 
2. Małgorzata Nawrocka „Alhar syn Anhara” 
3. Małgorzata Nawrocka „Ariel wnuk Alhara” 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie. Dla Mistrzów Pięknego 

Czytania przewiduje się nagrody rzeczowe. 

 

Karta zgłoszenia udziału w XI Gminnym Konkursie Pięknego Czytania w Słopnicach. 

 

Imię i nazwisko uczestnika:  

................................................................................................................................. 

Klasa  ........................................................................................... 

Imię i nazwisko opiekuna: 

.................................................................................................................................  

Szkoła 

................................................................................................................................. 

 



Załącznik nr 1 do karty zgłoszeniowej 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich) 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na udział mojego dziecka w XI Gminnym Konkursie Pięknego 

Czytania organizowanym przez Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola i Gminną Biblioteką 

Publiczną w Słopnicach. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości uczestniczenia 

dziecka w Konkursie. 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y* na bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka przez GBP zgodnie z regulaminem imprez. 

 

Potwierdzam brak jakichkolwiek przeciwskazań do uczestnictwa mojego dziecka w zajęciach. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………………………………………  …………………………………………………………… 

              (miejscowość i data)          (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna 

w Słopnicach (zwany dalej GBP) z siedzibą w Słopnicach. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem          

e-mail: lidia.kaim@slopnice.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. (Dz.U.2018.1191). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest GBP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji 

celu, zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udziału w Konkursie. 

Niepodanie danych spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie. 

9. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, 

w tym profilowania. 

10. Przetwarzanie numeru telefonu i adresu e-mail jest w celu realizacji X Gminnego 

Konkursu Pięknego Czytania 

 

 

 

…………………………………………………………………  …………………………………………………………… 

              (miejscowość i data)          (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 


