
      

REGULAMIN   

III KONKURSU TECHNIKI CZYTANIA 

SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ 

I. ORGANIZATOR 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleo 

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ 

Marcin Boguś - terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 321 

Aneta Hynowska – terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 316 

Grażyna Kowalczyk – terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 321 

Małgorzata Kowalczyk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 273 

Barbara Orzechowska - terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 357 

Agata Otocka-Chrustny – terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 341 

Katarzyna Rus - terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 187 

Anna Sulkowska - terapeuta pedagogiczny w Szkole Podstawowej nr 357 

Agnieszka Tarapata - terapeuta pedagogiczny w Zespole Szkół nr 46 

Jolanta Wąsowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 273 

Konsultacja - mgr Zofia Komorowska – terapeuta pedagogiczny, doradca metodyczny WCIES 

III. CELE KONKURSU 

1. Zwiększenie motywacji uczniów. 

2. Zachęcanie uczniów do podejmowania dwiczeo w czytaniu. 

3. Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

4. Doskonalenie techniki czytania. 

5. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs kierowany jest do uczniów klas 2 szkół podstawowych. 

2. W konkursie biorą udział uczniowie o nieharmonijnym rozwoju percepcyjno-motorycznym, którzy  

    mają trudności z opanowaniem tempa i techniki czytania. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 



4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.04.2017 r. wyłącznie w formie elektronicznej.  

Formularz zgłoszenia: https://goo.gl/forms/IMxfudSpwpq9ZfdP2  

Sprawdzenie rejestracji do 10.04.2017r.:   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRxzVaVB_evOzTCS4uhpV4DkVKLvDZ7QM0b- 

bxNeMcg/htmlview 

Po wypełnieniu zgłoszenia należy kliknąd w „Podziękowanie za wypełnienie ankiety”, aby upewnid 

się, czy wszystkie dane zostały zapisane. 

5. Z uwagi na możliwośd opublikowania nazwisk zwycięzców etapu międzyszkolnego przez 

organizatorów konkursu, szkolna komisja powinna uzyskad i przechowad oświadczenia 

rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na opublikowanie imienia i nazwiska oraz wyników 

uzyskanych przez ich dziecko na etapie międzyszkolnym konkursu (druk organizatora). 

6.  W razie pytao prosimy o kontakt mailowy: konkursczytania3@wp.pl 

 

V. PRZEBIEG KONKURSU 

1.  Etap szkolny odbędzie się w dniu 24.04.2017 r. 

     Przeprowadza go na terenie szkoły dwuosobowa Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

dyrektora danej szkoły. Tekst konkursowy wraz z kluczem oceniania i wtórnikiem do zaznaczania 

techniki czytania zostanie przesłany drogą mailową dnia 20.04.2017 r. 

     Aby ocena uczestników Konkursu była jak najbardziej wiarygodna, każdy z członków Komisji 

zaznacza sposób czytania na własnym wtórniku. Następnie wyniki są porównywane i dokonywana 

jest ocena. 

 

2. Komisja wyłania dwóch laureatów etapu szkolnego. Jeśli na podstawie przeczytanego przez 

uczestników Konkursu tekstu nie będzie można wyłonid dwóch osób reprezentujących szkołę  

w dalszym etapie, Szkolna Komisja Konkursowa zobowiązana jest do przeprowadzenia dogrywki  

na własnych zasadach.  

     W przypadku małej ilości zgłoszeo organizator zastrzega możliwośd zwiększenia liczby laureatów 

etapu szkolnego. 

 

3. Nazwiska laureatów szkolnego konkursu należy przesład w terminie do 27.04.2017 r.  

Zgłoszenia laureatów etapu szkolnego: 

https://goo.gl/forms/VwDJFn604Tr1ub1l2  
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRxzVaVB_evOzTCS4uhpV4DkVKLvDZ7QM0b-%0bbxNeMcg/htmlview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oRxzVaVB_evOzTCS4uhpV4DkVKLvDZ7QM0b-%0bbxNeMcg/htmlview
mailto:konkursczytania3@wp.pl
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4. Etap międzyszkolny odbędzie się w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych  

     i Szkoleo, ul. Stara 4 dnia 10.05.2017 r. Rozpoczęcie nastąpi o godz. 9.00.  

    Dokładna informacja o godzinie wysłuchania uczestników zostanie przekazana do szkoły do dnia  

     05.05.2017 r.. 

5.  Uczestnicy przychodzą 10 minut przed wyznaczoną godziną. Przynoszą legitymację szkolną. 

6.  Każdego uczestnika wysłuchuje dwuosobowa komisja i ocenia zgodnie z przyjętymi kryteriami.  

7.  Komisja wyłoni laureatów i sporządzi protokół w dniu konkursu. 

8.  Wyniki konkursu zostaną wysłane do szkół drogą mailową i opublikowane na stronie WCIES. 

 

VI. ZAKRES MATERIAŁU 

1.  Tekst przeznaczony do czytania składa się z wyrazów o następującej strukturze sylab: 

     - sylaba otwarta: ●○ 

     - sylaba zamknięta typu: ●○● 

     - sylaba zamknięta typu: ○● 

     oraz wyrazy typu: jest, więc, albo, przecież, dlatego, który, się, dlatego, nie. 

     samogłoska – ○ 

     spółgłoska – ● 

 

VII. NAGRODY 

1. Dla zwycięzców oraz wszystkich uczestników konkursu organizator przewiduje nagrody rzeczowe 

oraz dyplomy. Szkolni koordynatorzy konkursu zobowiązani są do odebrania dyplomów i nagród  

w siedzibie WCIES ul. Stara 4 do dnia 23.06.2017 r. O początkowym terminie odebrania nagród 

koordynatorzy zostaną powiadomieni mailem. Nieodebranie nagrody w podanym terminie 

skutkuje utratą możliwości udziału w kolejnej edycji konkursu. 

2. Nauczyciele pracujący w komisji konkursowej II etapu otrzymają od organizatora zaświadczenie  

o udziale w konkursie. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOOCOWE  

1.  Powyższy regulamin obowiązuje w czasie III edycji Konkursu Techniki Czytania i w następnych 

latach może ulec zmianie. 

2.  Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy:  

      konkursczytania3@wp.pl 

3.  Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie. 
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