
WYZWANIE CZYTELNICZE NOBLISTÓW 

 

Proponuję wyzwanie na czas, ale bez presji. 

Czytaj 20 minut dziennie. Codziennie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele wyzwania (konkursu czytelniczego): 

 pobudzanie kreatywności ucznia 

 rozbudzenie radości z czytania 

 wypracowanie rozwojowego nawyku m.in. czytania 

 nauka konsekwencji w działaniach 

 wypracowanie systematyczności. 

Temat wyzwania: 

CZYTELNICZY PAMIĘTNIK ROZWOJU 

 technika wykonania: pamiętnik w formie zeszytu, książki, kart złączonych ze 

sobą bądź w innej kreatywnej formie (pełna dowolność), 

 rodzaj materiału: wg uznania, mile widziane kreatywne pomysły, 

 do konkursu dopuszcza się wszelkie elementy plastyczne przestrzenne  

(praca 3D); praca w formie książki pop-up i inne. 

 



REGULAMIN WYZWANIA 

1. Zostaje ogłoszony konkurs WYZWANIE CZYTELNICZE NOBLISTÓW, 

zwany dalej Konkursem. 

2. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną Prywatnej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich oraz 

Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 

Noblistów Polskich 

3. Naczelnym celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tematem czytania  

i własnego rozwoju. 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 oraz uczniów klas pierwszych 

LO, do ich rodziców i nauczycieli. 

5. Zadanie konkursowe: 

 

 Codziennie przez 14 dni czytaj przez 20 minut (od 18 marca do 31 marca). 
 

 Załóż Czytelniczy Pamiętnik Rozwoju. 
 

 Stwórz jego stronę tytułową (tak, jakby była to książka, pamiętnik). Na stronie 
tej powinna zostać wpisana nazwa: CZYTELNICZY PAMIĘTNIK ROZWOJU. 
 

 Podpisz siebie jako autora pamiętnika. 
 

 Pamiętnik powinien zawierać minimum 16 stron (14 dni wyzwania plus 
strona tytułowa i metryczka). 
 

 W każdym dniu wyzwania należy wpisać na jednej stronie pamiętnika: 
 

* autora i tytuł książki, którą czytasz przez 20 minut, 

* ciekawy, motywujący cytat z książki, 

* swoją lekcję z tych 20 minut czytania, czego się dowiedziałeś/aś?, 

* wnioski, czyli co do Twojego życia wniosła ta książka np. przełamałem strach, 

pokochałem czytanie itp., 

* pamiętnik możesz ozdabiać plastycznie wg własnego uznania. 

 

 Informacje dodatkowe:  
 

* w wyzwaniu może wziąć udział każdy – nauczyciel, rodzic, uczeń, 

* uczestnikiem wyzwania może być tylko indywidualna osoba. 

 

WYTRWAJ DO KOŃCA! ROZWIJAJ SIĘ! 



6.  Praca powinna zawierać ostatnią stronę opisaną w następujący sposób: 

- metryczka z imieniem i nazwiskiem, klasa(tylko w przypadku ucznia) 

- oświadczenie opiekunów prawnych w związku z ochroną danych 

osobowych (w przypadku ucznia) – załącznik 1a 

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (w przypadku 

pełnoletnich uczestników: rodziców lub nauczycieli) – załącznik 1b 

7. Komisja Konkursowa ustala następujące kryteria oceny prac: 

- kreatywność, 

- ogólne wrażenie pracy, estetyka wykonania, 

- realizacja każdego punktu regulaminu 

- poprawność stylistyczna i językowa 

 

Skład Komisji Konkursowej: 

- Dyrektor – Barbara Prokop 

- Wicedyrektor – Magdalena Czajkowska 

- Plastyk – Małgorzata Bzowska 

- Bibliotekarz – Daniel Korczykowski 

 

8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. 

9. Dostarczenie pracy na konkurs do biblioteki szkolnej oznacza zapoznanie się  

z regulaminem i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na potrzeby konkursu. 

10. Dostarczone prace do nie podlegają zwrotowi, pozostaną własnością 

organizatorów konkursu, którzy zastrzegają sobie możliwość ich 

publikowania oraz wystawiania w szkole. 

11. Wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród nastąpi do miesiąca po 

dostarczeniu prac w ostatecznym terminie. 

12. Laureaci otrzymają nagrody - m.in. BONY do sieci sklepów  

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.  

 

TERMINY: 

Prace należy dostarczyć do 15 kwietnia 2020 roku do biblioteki szkolnej. 

 

„Na obrzeżach naszego życia i w wygospodarowanych w ciągu dnia 

chwilach mogą się zdarzyć wspaniałe rzeczy”. 

/Katarzyna Skolimowska/ 

Tego Wam życzę! 

Wasz Pan z Biblioteki   



Załącznik 1a  

Zgoda rodziców uczniów biorących udział w konkursie  

„WYZWANIE CZYTELNICZE NOBLISTÓW” 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka:  

 

…………………………………………….............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie „WYZWANIE CZYTELNICZE 

NOBLISTÓW” organizowanego przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie.  

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

…….……………………………………. 

podpis rodzica 

 

Załącznik 1b  

Zgoda pełnoletniego uczestnika konkursu 

„WYZWANIE CZYTELNICZE NOBLISTÓW” 

 

1. Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:  

 

…………………………………………….............................................................................. 
(imię i nazwisko) 

 

do celów związanych z moim udziałem w Konkursie „WYZWANIE CZYTELNICZE 

NOBLISTÓW” organizowanego przez Prywatną Szkołę Podstawową z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 2 im. Noblistów Polskich w Krakowie.  

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego 

postanowienia. 

 

 

…….……………………………………. 

podpis uczestnika 

 

 


