Regulamin Wojewódzkiego Konkursu
Czytanie jest przygodą!
I
Informacje ogólne
1. Wojewódzki Konkurs „Czytanie jest przygodą” jest projektem czytelniczym o zasięgu
wojewódzkim, skierowanym do uczniów klas 3 - 8 szkół podstawowych oraz dzieci w wieku
przedszkolnym, za pośrednictwem ich nauczycieli .
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:
o przedszkola
o uczniowie klas 3 - 5 szkół podstawowych
o uczniowie klas 6 - 8 szkół podstawowych.
4. Cele konkursu
o rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży;
o realizacja priorytetów MEN na rok 2020/21;
o wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez współtworzenie
platformy wymiany najlepszych praktyk – padlet;
o wspieranie nauczycieli promujących czytelnictwo w sferze dydaktycznej
i metodycznej poprzez: seminaria i konsultacje;
o wzmacnianie pozytywnego obrazu młodego czytelnika poprzez uhonorowanie
najlepszych czytelników oraz docenienie promujących czytelnictwo placówek
i nauczycieli;
o wskazywanie aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego.
5. Organizatorzy konkursu: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej WOM w Rybniku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku i
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Raciborzu.
6. Przedstawicielami organizatorów są: Małgorzata Pyszny, Anna Krzyżanowska, Anna
Węgrzyn, Agata Śliwicka.
7. Czas konkursu: marzec – czerwiec 2021 r.
8. Bieżące informacje na temat konkursu zamieszczane będą na stronach: http://wom.edu.pl/
oraz http://www.wom.edu.pl/rybnik/ i https://www.wom.edu.pl/raciborz/

II
Zgłoszenia do konkursu
1. Do konkursu mogą zgłaszać się przedszkola i szkoły podstawowe (klasy 3-8) z terenu
województwa śląskiego. Placówki te zgłaszają się do konkursu poprzez swych przedstawicieli
zwanych koordynatorami, formularz zgłoszenia należy przesłać do końca lutego 2021 roku,
znajduje się on w załączniku do regulaminu.
2. Zgłoszenia podpisane przez dyrektora placówki należy dostarczyć pocztą (z dopiskiem:
„Konkurs – Czytanie jest przygodą”) na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku, ul Parkowa 4 a, 44 - 200 Rybnik. Można również
przesłać
skan
zgłoszenia
na
adres:
m.pyszny@wom.edu.pl
(szkoły)
lub
a.krzyzanowska@wom.edu.pl (przedszkola) - koniecznie z dopiskiem „Konkurs – Czytanie
jest przygodą” w tytule wiadomości.

3. Szczegółowe informacje na temat konkursu zostaną przekazane podczas seminarium lub
konsultacji indywidualnych. Każdy koordynator otrzyma dostęp do wirtualnej tablicy zwanej
padletem, która będzie przestrzenią wymiany informacji i doświadczeń.

III
Przebieg konkursu w przedszkolach
Uczestnikami konkursu dla etapu przedszkolnego są nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz
pozostali pracownicy pedagogiczni/specjaliści pracujący w placówkach przedszkolnych.
Uczestnictwo w konkursie polega na zaproponowaniu przez nauczyciela autorskiego pomysłu na
aktywności inspirowane treścią jednej z zaproponowanych książek dla dzieci. Swoje pomysły
nauczyciele będą publikować na dedykowanym konkursowi padlecie.
Proponowane aktywności powinny być adekwatne do możliwości rozwojowych dzieci w wieku
przedszkolnym (w dowolnie wybranej grupie wiekowej). Ponadto rekomenduje się uwzględnienie
w propozycji różnorodnych potrzeb rozwojowych dziecka, w sferze poznawczej, ruchowej oraz
emocjonalno-społecznej.
Pracą konkursową nauczyciela jest zatem opracowanie zestawu propozycji na zabawę ruchową lub
dydaktyczną, aktywność badawczą czy plastyczno-techniczną, realizowaną wewnątrz lub na zewnątrz
budynku przedszkola. Przyjmuje się, że zestaw aktywności do wybranej przez siebie książki zawiera
cztery zabawy autorskie, niezaczerpnięte z jakichkolwiek źródeł zewnętrznych (Internetu czy publikacji
książkowych).
Sposób zaprezentowania propozycji jest dowolny (opis aktywności wraz z rysunkiem poglądowym lub
fotografią, film, prezentacja multimedialna).
W toku prezentacji propozycji, nauczyciel może wykorzystać zdjęcie wykonane w czasie
bezpośredniej pracy z dziećmi. Rekomendowane są fotografie niezawierające pełnego wizerunku
dziecka (ujęcie dłoni, profil „z lotu ptaka” lub z profilu bokiem/tyłem). Dopuszcza się wykorzystanie
zdjęcia innego typu, o ile nauczyciel posiada zgodę opiekuna prawnego dziecka na jego
wykorzystanie w przestrzeni konkursowej padletu, na wystawie lub publikacji pokonkursowej.
Publikacja dowolnego zdjęcia przez nauczyciela biorącego udział w konkursie jest równoznaczna z
deklaracją posiadania zgody, o której wspomniano powyżej.
Nauczyciel biorący udział w konkursie, może zaproponować jeden zestaw aktywności (zawierający 4
działania) do każdej z zaproponowanych książek:






Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak – Na zawsze przyjaciele
Julia Donaldson, Axel Scheffler – Pan patyk
Rachel Bright, Jim Field – Mysz, która chciała być lwem
Rachel Bright, Jim Field – Wiewiórki, które nie chciały się dzielić
Julia Volmert – Jesteś jednym z nas

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie: 31 marca 2021 r.
Termin opublikowania zestawów na padlecie: 30 kwietnia 2021 r.
Komisja konkursowa dokona ewaluacji nadesłanych zgłoszeń i wyodrębni propozycje, które zostaną
opublikowane w pokonkursowej prezentacji. Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane dyplomy
pamiątkowe i upominki, które będą wręczone podczas podsumowania konkursu w czerwcu 2021 r.
Laureaci zostaną poinformowani o tym wydarzeniu poprzez organizatorów konkursu.

Placówki biorące udział w konkursie mają możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu placówki
promującej czytelnictwo w 2020/21 roku na warunkach określonych w paragrafie V, punkcie 4
regulaminu.

IV
Przebieg konkursu w szkołach podstawowych
Konkurs przebiega w dwóch etapach:
Etap pierwszy – szkolny .
a. Do etapu szkolnego przystępują na zasadzie dobrowolności najlepsi czytelnicy w
szkołach, przy czym pod tym pojęciem rozumie się uczniów wskazanych przez
nauczycieli polonistów lub bibliotekarzy, na podstawie odrębnych kryteriów ustalonych
w szkołach. Etap szkolny przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas
III – V oraz uczniowie klas VI – VIII.
b. Etap szkolny poprowadzą szkolni koordynatorzy, którzy wyłonią najlepszych
czytelników w szkole drogą szkolnych eliminacji konkursowych w dwóch kategoriach
wiekowych, w oparciu o dwie książki, wybrane spośród zaproponowanej listy.
c. Datę, formę eliminacji szkolnych oraz treść testu konkursowego ustala koordynator
placówki. Test kwalifikacyjny musi dotyczyć znajomości treści dwóch książek (z
załączonej listy). Przy wyborze książek do testu szkolnego należy wziąć pod uwagę
ich dostępność oraz możliwości placówki i uczniów.
d. Lista zaproponowanych książek znajduje się w załączniku do regulaminu.
e. Koordynator placówki po wyłonieniu laureatów etapu szkolnego (do 30 marca 2021 r.)
przesyła do RODNiIP WOM w Rybniku zgłoszenie uczniów wraz ze zgodami rodziców
uczniów (lub skan tych dokumentów) na adres m.pyszny@wom.edu.pl Zgłoszenie
uczniów i zgody znajdują się w załączniku do regulaminu.
f. Każdą szkołę w konkursie wojewódzkim może reprezentować 2 uczniów, w każdej
kategorii wiekowej.
Etap drugi – wojewódzki
a. Do 1 kwietnia szkolni koordynatorzy otrzymają informację zawierającą tytuły dwóch
lektur przewidzianych do etapu wojewódzkiego.
b. Konkurs wojewódzki przewidziany jest na dzień 12 maja 2021 r. W zależności od
sytuacji epidemicznej konkurs zostanie przeprowadzony online lub stacjonarnie w
formie indywidualnego testu z dwóch podanych lektur. Wyniki konkursu zostaną
podane do wiadomości uczestników do końca maja 2021 r.
c. Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają dyplomy i nagrody. Przyznane zostaną
tytuły: mistrza czytelników, wicemistrza czytelników, wyróżniającego się czytelnika, w
zależności od liczby zdobytych punktów.
d. Nagrody i upominki zostaną wręczone podczas podsumowania konkursu w czerwcu
2021 r. Laureaci zostaną poinformowani o tym wydarzeniu poprzez swych
koordynatorów.

V
Informacje dodatkowe
1. Dojazd uczestników na etap wojewódzki odbywa się pod opieką rodziców/opiekunów
prawnych lub upoważnionej przez nich osoby na koszt własny lub koszt szkoły.
2. Decyzje komisji konkursowej dotyczące wyników etapu wojewódzkiego są nieodwołalne.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wglądu w formularze testowe konkursu etapu
szkolnego.
4. Placówki biorące udział w konkursie mają możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu
placówki promującej czytelnictwo w 2020/21 roku na następujących warunkach:
udział placówki w konkursie, publikacja na specjalnym padlecie minimum 4 działań

czytelniczych zrealizowanych w bieżącym roku szkolnym na terenie placówki (konkursy
szkolne, spotkania, projekty, imprezy, apele, akademie, w tym działania online) oraz
przesłanie do końca maja krótkiego sprawozdania z działań czytelniczych w placówce (wzór
sprawozdanie zostanie podany przez organizatora mailem do koordynatorów, będzie też
dostępny na padlecie).

Postanowienia końcowe:
1. Organizator ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu
opublikowania ich na stronie RODNiIP WOM w Rybniku oraz ogłoszenia w ramach
seminarium.
2. Pytania związane z realizacją konkursu należy zgłaszać mailowo do organizatorów konkursu.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i
uczestników konkursu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji
i podsumowania konkursu, w tym przeprowadzenia wszystkich jego etapów. Ponadto
uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie danych tj.: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły
oraz upowszechnianie wizerunku poprzez publikację zdjęć z realizacji projektu na stronach
internetowych organizatorów konkursu oraz w biuletynie „Dialog Edukacyjny” w celach
dokumentacyjno-promocyjnych. Dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
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 osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.).
Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017,
poz. 880 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI:
Zgłoszenie placówki do konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSZKOLA
DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO
KONKURSU:
………………………………………………………………………………………………….
KONTAKT DO NAUCZYCIELA (TELEFON, MAIL):
…………………………………………………………………………………………………..
NAZWA PRZEDSZKOLA:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
ADRES:
…………………………………………………………………………………………………
TELEFON DO PRZEDSZKOLA:
…………………………………………………………………………………………………..
MAIL DO PLACÓWKI:
…………………………………………………………………………………………………

…….……………………………
pieczątka placówki

……………………………………..
data i podpis dyrektora placówki

Wypełniony i podpisany formularz, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych nauczyciela
biorącego udział w konkursie, prosimy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na
adres RODNiIP WOM w Rybniku podany w regulaminie.

ZAŁĄCZNIKI:
Zgłoszenie placówki do konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY
DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

NAZWA SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
ADRES:
…………………………………………………………………………………………………
TELEFON DO SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………..
MAIL DO PLACÓWKI:
…………………………………………………………………………………………………
IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA W PLACÓWCE:
………………………………………………………………………………………………….
KONTAKT DO KOORDYNATORA (TELEFON, MAIL):
…………………………………………………………………………………………………..

…….……………………………
pieczątka placówki

……………………………………..
data i podpis dyrektora placówki

Wypełniony i podpisany formularz, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych koordynatora
placówki, prosimy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres RODNiIP WOM
w Rybniku podany w regulaminie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KOORDYNATORA PLACÓWKI
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji konkursu –
„Czytanie jest przygodą” oraz Certyfikat Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” tj.
w celach informacyjno-promocyjnych, dokumentacji, podsumowania, współpracy
z organizatorami konkursu.
KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art.13 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 (zwanej dalej RODO)
Organizatorzy konkursu informują że:
1. Administratorem danych osobowych jest RODN i IP WOM w z siedzibą w Rybniku przy
ulicy Parkowej 4A.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów tj. w celach informacyjnopromocyjnych, dokumentacyjnych.
3. Wyżej wymienione dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom tj.
współorganizatorom konkursu w celu realizacji projektu.
4. Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia i realizacji konkursu.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
6. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma żadnych konsekwencji nie podania
danych osobowych.
9. Administrator danych osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz
nie profiluje danych osobowych.
10.Administrator danych osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu
innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.
11.Wyrażenie powyższej zgody jest warunkiem uczestnictwa w projekcie.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/ZAPOZNAŁEM SIĘ Z KLAUZULĄ
INFORMACYJNĄ
……………………………………
Imię i nazwisko Koordynatora Placówki

………………………………….
Data i czytelny podpis

Zgłoszenie laureatów konkursu szkolnego do etapu wojewódzkiego
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIÓW DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ”
Formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami lub komputerowo

NAZWA SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ UCZNIÓW DO KONKURSU:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
ADRES:
…………………………………………………………………………………………………
KONTAKT DO SZKOŁY :
…………………………………………………………………………………………………..
Nazwiska laureatów etapu szkolnego:
Laureaci
z klas III – V
Klasa
Imiona
i nazwiska uczniów

Imię
i nazwisko
nauczyciela
opiekuna

…….……………………………
pieczątka placówki,

Laureaci
z klas VI – VIII
Klasa
Imiona i nazwiska
uczniów

Imię i
nazwisko
nauczyciela
opiekuna

Tytuły książek
wybranych do
etapu szkolnego
w grupie
młodszej i
starszej

……………………………………..
data i podpis dyrektora placówki

Zgoda rodziców (dotyczy tylko uczniów zgłaszanych do etapu wojewódzkiego)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA:
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/ córki :
…………………………………………………………………………………….……………
(imię i nazwisko, szkoła, klasa )

w Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym – Czytanie jest przygodą!
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem konkursu.
Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie
danych osobowych nr 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka do celów związanych z udziałem dziecka w konkursie (dokumentacja,
promocja) oraz na opublikowanie na stronach internetowych Organizatora Konkursu:
RODNiIP WOM w Rybniku oraz w kwartalniku „Dialog Edukacyjny” danych mojego
dziecka: imienia, nazwiska, nazwy szkoły, uzyskanego wyniku oraz zdjęć wykonanych
podczas podsumowania konkursu.
…………………………………………………………………………………………..
Miejscowość i data

Czytelny podpis rodziców/opiekunów

Lista książek rekomendowanych do wykorzystania w ramach konkursu dla
nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Nauczyciel wybiera dowolną pozycję książkową:






Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak – Na zawsze przyjaciele
Julia Donaldson, Axel Scheffler – Pan patyk
Rachel Bright, Jim Field – Mysz, która chciała być lwem
Rachel Bright, Jim Field – Wiewiórki, które nie chciały się dzielić
Julia Volmert – Jesteś jednym z nas

Lista książek zaproponowanych do eliminacji szkolnych.
Koordynator wybiera 2 lektury dla każdej grupy wiekowej:





































Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Kosmowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych,
Katarzyna Terechowicz – Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach
Paweł Beręsewicz, Katarzyna Majgier, Katarzyna Ryrych, Kazimierz Szymeczko, Katarzyna
Terechowicz – Gorzka czekolada, tom 2. Nowe opowiadania o ważnych sprawach.
Michael Ende – Momo
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
Małgorzata Musierowicz – Jeżycjada ( jeden tom z serii)
R. J. Palacio – Cudowny chłopiec
Ferenc Molnar – Chłopcy z Placu Broni
Renata Piątkowska – Która to Malala?
Katarzyna Pranić – Ela-Sanela
Eric Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Marcin Szczygielski – Czarny Młyn
Barbara Kosmowska – Pozłacana rybka
Katarzyna Ryrych – Lato na Rodos
Beata Wróblewska – Jabłko Apolejki
Frances Hodgson Burnett – Tajemniczy ogród
Clive Staples Lewis – Opowieści z Narnii (jeden tom)
Andrzej Maleszka – Magiczne drzewo
Astrid Lindgren – Bracia Lwie Serce
Astrid Lindgren – Emil ze Smalandii
Kornel Makuszyński – Przygody Koziołka Matołka
Alan A. Milne – Kubuś Puchatek;
Frances Hodgson Burnett – Mała księżniczka
Tove Jansson – seria o Muminkach ( jeden tom)
Joanna Papuzińska – Asiunia
Ewa Martynkien - Mój kumpel Jeremi
Monika Kowaleczko – Szumowska – Fajna Ferajna
Paweł Beręsewicz - Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek
Roksana Jędrzejewska-Wróbel – Siedmiu wspaniałych i sześć innych nie całkiem nieznanych historii
Waldemar Cichoń - Gdzie jesteś Cukierku
Astrid Lindgren - Dzieci z Bullerbyn
Justyna Bednarek - Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek
H.Ch. Andersen - Baśnie Andersena
K. Drzewiecka - Piątka z Zakątka
B. Gawryluk- Dżok. Legenda o psiej wierności
Z. Nienacki - Pan Samochodzik i Templariusze
Jadwiga Korczakowska - Spotkanie nad morzem

Niech czytanie książek przyniesie nam wszystkim radość i satysfakcję!
Czytanie jest przygodą!
Małgorzata Pyszny
Anna Krzyżanowska

