POWIATOWY KONKURS
CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału
w
Powiatowym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem
dla uczniów gimnazjum.

CELE KONKURSU:
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• wyłonienie Mistrza Czytania ze Zrozumieniem.

ORGANIZATOR:
Katarzyna Lewszyk – doradca metodyczny PORE w Jaworze.

REGULAMIN:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – III gimnazjum.
2. W konkursie powiatowym bierze udział trzech laureatów Szkolnego Konkursu Czytania
ze Zrozumieniem (etap szkolny przygotowywany jest przez szkołę we własnym zakresie
– można wykorzystać teksty z poprzednich lat).
3. Każdy uczestnik konkursu powiatowego otrzymuje tekst oraz zagadnienia i pytania z nim
związane, na które udziela odpowiedzi według wskazówek zamieszczonych w instrukcji.
Test będzie badał następujące poziomy rozumienia tekstu: dosłowny, przenośny
i krytyczny. Pytania mogą dotyczyć również kompozycji tekstu oraz następujących
zagadnień i pojęć: style funkcjonalne współczesnej polszczyzny, archaizmy, idiomy,
związki frazeologiczne.
4. Czas pracy: 60 minut.

5. Jury powołane przez organizatorów spośród nauczycieli – opiekunów uczestników
konkursu (przewodniczący – doradca metodyczny) oceniać będzie prace przy pomocy
klucza odpowiedzi dołączonego do testu.
6. Dokumentację związaną z konkursem (protokoły, prace uczniów, listę laureatów)
przechowuje się w PORE w JAWORZE do końca roku szkolnego.
7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora,
nauczycieli i rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych
osobowych do celów związanych z organizacją konkursu.

TERMIN:
1. Konkurs odbędzie się 18 maja 2016 r. o godz. 12.30 w Powiatowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, ul. Wrocławska 30a, sala 60,
I piętro.
2. Protokół z przebiegu etapu szkolnego należy przesłać do Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji w Jaworze, ul. Piłsudskiego 11, do 13 maja 2016 r.

.......................................................
Pieczęć szkoły

PROTOKÓŁ
Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO
POWIATOWEGO KONKURSU CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM
który odbył się dnia ................................................ w ..........................................................................

1. Skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący

…………………………….…………………
Imię i nazwisko

………….………..……………
podpis

Członek jury

……………………………….………………

…………………………………

Członek jury

………………………………………………

…………………………………

2.Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu:

…………………..……..……..

3. Nazwiska laureatów konkursu:

Lp.

WPISAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Imię i nazwisko opiekuna laureata
Imię i nazwisko laureata konkursu
Klasa
konkursu

1.
2.
3.

4. Uwagi o przebiegu konkursu:
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………

…………………………………………………………..…………………
pieczątka i podpis dyrektora

