
 

Ogród Jordanowski Nr 2 
ul. Przybyszewskiego 30A, 60-561 Poznań 

tel. 61/847 36 27 

e-mail: ogrodjordanowskinr2poznan@gmail.com 

 

 

Regulamin „Konkursu pięknego, głośnego czytania” w projekcie innowacji 

pedagogicznej pod tytułem: „Tajemniczy Ogród Jordanowski”– czytelnicza wędrówka szlakiem 

ulubionych bohaterów książkowych - warsztaty literacko – plastyczne(załącznik nr 3) 

Do konkursu przygotowuje uczniów nauczyciel-wychowawca danej klasy. 

 

1. Konkurs organizowany jest przez: Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu. 

 

2. Konkurs skierowany jest do poznańskich szkół podstawowych – klas III 

 

3. Cel konkursu: 

 Wykształcenie umiejętności głośnego i poprawnego czytania; 

 Rozwijanie umiejętności odpowiedniej interpretacji tekstu czytanego; 

 Rozwijanie wyobraźni młodych czytelników; 

 Popularyzacja czytelnictwa poprzez wyrabianie potrzeb i nawyków 
czytelniczych 

 Pielęgnowanie kultury polskiego słowa 

 Stworzenie okazji do publicznych wystąpień dzieci i młodzieży 

 

4. Nauczyciel wychowawca zgłasza na konkurs nie więcej niż 3 osoby reprezentujące daną 

klasę; 

 

5. Uczestnicy będą czytać wybrany przez wychowawcę i przygotowany tekst  literatury dla 

dzieci  poznańskiego autora, nie dłuższy niż  połowa kartki A4 (czcionka wielkość 12) 

Tekst pisany prozą. 

 

6. Konkurs głośnego czytania odbędzie się w jednym dniu, dzieci będą jednocześnie 

uczestnikami i słuchaczami konkursu. W tym też dniu będą ogłoszone wyniki, rozdane 

dyplomy i nagrody rzeczowe w dwóch konkursach: „Moja ilustracja” i „Konkurs 

pięknego, głośnego czytania”;  

7. Aby wziąć udział w konkursie potrzebna jest: 

 

 Karta zgłoszenia (załącznik nr 4) – pisemne zgłoszenie przez szkołę podstawową 

klasy III do uczestnictwa w warsztatach literacko-plastycznych i dostarczenie jej 

drogą e-mailową lub osobiście do placówki;  

 Książka (kartka) z przygotowanym tekstem do  przeczytania, z literatury dziecięcej 

poznańskiego autora pisana prozą; 

 Punktualna obecność w dniu konkursu tj. 23 kwietnia 2016 r. o godz. 11:30 w 

Ogrodzie Jordanowskim Nr2; 

 

8. W ocenie Jury będą brane pod uwagę następujące kryteria (od 1 do 6 punktów za każde 

kryterium): 

 Poprawność czytania; 

 Płynność czytania; 
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 Wyrazistość  i jasność przekazu; 

 Interpretacja tekstu; 

 Ogólny wyraz artystyczny; 

 

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji uczestników nie 

spełniających warunków konkursu; 

  

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i godziny konkursu głośnego 

czytania, o czym pisemnie i telefonicznie powiadomią szkoły i nauczycieli uczniów 

zgłoszonych do konkursu; 

 

11. Złożenie karty zgłoszeniowej do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację 

warunków niniejszego regulaminu; 

 

12.  Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów 

fotograficznych i filmowych dotyczących konkursu w prasie i telewizji oraz innych 

mediach reklamujących konkurs i wystawy; 

 

13.  W dniu konkursu będzie przebiegał i rozstrzygnie się „Konkursu pięknego, głośnego 

czytania”. W tym też dniu odbędzie się rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych z 

zakończonych dwóch równoległych konkursach: na ilustrację i głośnego czytania; 

14. W przerwie konkursowej będzie można oglądnąć wystawę prac ilustracji dziecięcej  i 

posłuchać koncertu wychowanków Ogrodu Jordanowskiego Nr 2; 

15. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:  

   www.oj2poznan.pl 

   tel:  61 847 36 27 - Agnieszka Szcześniak – koordynator projektu 

http://www.oj2poznan.pl/

