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REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 

„CZYTELNICZY CHALLENGE” 2021/2022 
 

 

 

CZYTELNICZY CHALLENGE jest konkursem szkolnym propagującym czytelnictwo wśród 

uczniów, skierowanym do trzecioklasistów Szkoły Podstawowej nr 344 w Warszawie. 

Organizatorami i jurorami  konkursu są: Katarzyna Bartosiak, Joanna Bosiacka, Katarzyna Mąka, 

Anna Zdunek. 

Koordynatorami konkursu są wychowawcy klas trzecich, z których dzieci zgłoszone zostały do 

konkursu.  

 

1.Cele konkursu: 

 Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci. 

 Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

 Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie zdolności językowego ujmowania 

refleksji na temat tekstów wskazanych do literatury. 

 

2.Przebieg konkursu: 

 Chęć uczestnictwa w CZYTELNICZYM CHALLENGE uczniowie zgłaszają do swoich 

wychowawców do końca września 2021 r. 

 

Do 24 dnia każdego miesiąca zgłoszeni do konkursu uczniowie powinni samodzielnie 

przeczytać zadaną lekturę.  Podczas siedmiu ostatnich dni miesiąca uczestnicy piszą test czytania ze 

zrozumieniem. Termin pracy pisemnej wyznacza wychowawca klasy. Test uczniowie piszą  

samodzielnie  w swoich klasach. Prace zostaną przekazane do sprawdzenia organizatorom konkursu. 

W przypadku nieobecności uczestnika w dniu pisania testu nie ma możliwości napisania go online. 

Wyzwanie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia regulaminu na stronie internetowej szkoły oraz 

w systemie Librus, natomiast kończy się w dniu napisania ostatniego testu w maju 2022 r. Wyniki 

końcowe CZYTELNICZEGO CHALLENGU zostaną ogłoszone w czerwcu 2022r. 

 

W nadzwyczajnych okolicznościach takich jak ogłoszenie czasowego zawieszenia działalności 

placówek edukacyjnych z powodu Covid-19, organizatorzy przeprowadzą test online. Czas pisania 

testu nie może przekroczyć 45 minut. Termin testu online zostanie zamieszczony w ogłoszeniach 

Librusa oraz w kalendarzu Teams. Przed połączeniem na spotkanie online należy dołączyć do zespołu 

CZYTELNICZY CHALLENGE 2021/ 2022 poprzez wpisanie kodu cqu7h5i . 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany tytułu lektury lub przeniesienie terminu 

napisania testu bez podawania przyczyny. 

 

3.Lektury konkursowe: 

 Lista lektur jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Przystąpienie ucznia do konkursu 

oznacza zgodę jego i jego Opiekuna Prawnego na zaproponowane przez organizatorów propozycje 

książkowe.   

Organizatorzy nie zapewniają czytelnikom lektur. 

 

4.Lista lektur w kolejności czytania: 

- październik „Pamiętnik grzecznego psa” Katarzyna Terechowicz i Wojciech Cesarz; 

- listopad „O dziewczynce, która chciała ocalić książki” Klaus Hagerup i Lisa Aisato; 

- grudzień „Ach, ten Emil” Astrid Lindgren; 

- styczeń „Klementyna lubi kolor czerwony” Krystyna Boglar; 

- luty „Dzieciaki świata” Martyna Wojciechowska; 
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- marzec „Przygody Bąbla i Syfona” Edmund Niziurski; 

- kwiecień „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica cyrku” Martin Widmark 

- maj „Ferdynard Wspaniały” Ludwik Jerzy Kern  
 

5.Nagrody w CZYTELNICZYM CHALLENGU 

Fundatorem nagród książkowych jest Fundusz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 344 w 

Warszawie. Wszyscy uczniowie biorący czynny udział w wyzwaniu (nie mniej niż w 8 testach) 

otrzymają dyplomy udziału w konkursie. 

6.Uwagi końcowe: 

Zgłoszenie udziału w CZYTELNICZYM CHALLENGU 2021/2022 oznacza akceptację jego 

regulaminu i zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia 

konkursu, ogłoszenia jego wyników i przekazania nagród. Imiona zwycięzców zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej szkoły oraz fb. 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa  z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im 

Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. Erazma z Zakroczymia 15. 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo 

kontaktować się z Inspektorami ochrony danych osobowych. 

Celem przetwarzania danych ucznia jest zgłoszenie do konkursu i udział w nim. Uczestnik podaje 

imię, nazwisko i nazwę klasy. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do przeprowadzenia 

konkursu i ogłoszenia jego wyników. 

 

 

 

 


