
                                                                              

REGULAMIN 
Gminnego Konkursu 

„Mistrz Pięknego Czytania 2023” 

Organizatorami konkursu są: 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku 

Biblioteka Szkolna SP w Glinojecku 

Biblioteka Szkolna SP w Ościsłowie 

 

I. Zakres konkursu: 

1. kl. II – III – „Sposób na Elfa” Marcin Pałasz, „Afryka Kazika” Łukasz Wierzbicki, „Drzewo 

do samego nieba” Maria Trelikowska 

2. kl. IV- VI – „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, „Szatan z siódmej klasy” 

Kornel Makuszyński, „Opowieści z Narnii – Lew, Czarownica i Stara Szafa” Clive Staples 

Lewis 

3. kl. VII – VIII – poezja Wisławy Szymborskiej, „Zemsta” Aleksander Fredro 

II. Cele konkursu: 

 popularyzowanie dorobku pisarzy, 

 rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej i poezji, 

 doskonalenie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie uzdolnień twórczych, 

 uczczenie 100. rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej, Patronki Roku 2023, 

 uczczenie 230. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry, Patrona Roku 2023, 

 popularyzowanie Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 

 popularyzowanie jubileuszu 30-lecia, nadania praw miejskich Glinojecka. 

III. Zasady uczestnictwa: 

 konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Glinojeck, od II do 

VIII klasy, 

 czytający prezentują utwór przygotowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i 

Biblioteką Szkolną im. Marii Konopnickiej w Glinojecku w drodze losowania, 



 z poszczególnych klas wychowawcy i nauczyciele uczący j. polskiego wytypują do konkursu 

maksymalnie dwóch najlepiej czytających uczniów. 

IV. Termin konkursu:  

 24 kwietnia 2023 r. 

V. Przebieg konkursu ma charakter trójetapowy: 

 etap pierwszy - przeprowadzony w godzinach 8.55 - 10.35 dla uczniów klas II-III, 

 etap drugi - przeprowadzony w godzinach 10.55 – 12.35 dla uczniów klas IV - VI, 

 etap trzeci – przeprowadzony w godzinach 12.45 - 14.25 dla uczniów klas VII - VIII. 

VI. Pozostałe ustalenia: 

1. Konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Glinojecku. 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę ucznia do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

3. Jury konkursu oceniać będzie: 

 kulturę słowa, 

 dykcję, 

 interpretację tekstu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

4. Jury przyzna laureatom nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia. 

5. Rozdanie nagród laureatom konkursu nastąpi po ogłoszeniu wyników w dniu konkursu. 

 

Zgłoszenie uczestników do konkursu ze Szkoły Podstawowej w Glinojecku i w Ościsłowie przyjmują 

Biblioteki Szkolne. Zgłoszenia uczniów ze szkół w Woli Młockiej i Malużyna przyjmuje Miejsko-

Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać             

w bibliotekach i pod nr tel. 23 67 42 967. 

 

 

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM SPRAWUJE 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GLINOJECK 

 


