
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach 
serdecznie zaprasza uczniów klas III do wzięcia udziału

w 
POWIATOWYM  KONKURSIE CZYTELNICZYM

„ ZNAMY BAŚNIE ANDERSENA”,

który odbędzie  się o godzinie 9.00 dnia 25 lutego 2015 r.
 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
CZYTELNICZEGO

DLA KLAS III
  

I Organizator konkursu: 
1. Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 3 w Żorach. 
2. Osoby odpowiedzialne: 
Małgorzata Muras – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Katarzyna Krupa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Bożena Biłka – nauczyciel bibliotekarz 
Teresa Moś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Barbara Weisman-Pyszny - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 II Cele konkursu: 
  mobilizowanie uczniów do czytania 
  pogłębianie ich ciekawości czytelniczej 
  rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci 
  sprawdzenie stopnia znajomości treści wybranych baśni
  sprawdzenie stopnia znajomości biografii H. Ch. Andersena
  aktywizowanie  uczniów poprzez udział w konkursach 

III Regulamin konkursu: 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III szkół podstawowych z Żor. 
2. Każda szkoła może zgłosić jednego reprezentanta wyłonionego w konkursie szkolnym.
3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się przed konkursem z regulaminem. 
4. Wykaz baśni Andersena obwiązujących w konkursie: 

Księżniczka na ziarnku grochu, Dzielny ołowiany żołnierz, Królowa Śniegu, Nowe 
szaty cesarza, Mała syrena, Choinka, Świniopas, Stokrotka, Słowik – w przekładzie 
Stefanii Beylin  
Dziewczynka z zapałkami – w przekładzie Jarosława Iwaszkiewicza

5.Warunek dodatkowy: każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest przynieść wykonany 
przez siebie  rekwizyt związany z jedną z wybranych do konkursu baśni. Pomysłowość
 i wykonanie również będą podlegać punktacji.
6. Szkoły biorą udział w konkursie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu uczniów 
na karcie zgłoszenia . 



7. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 26 stycznia 2015 r.r. na adres mailowy szkoły: 
sp3com@poczta.onet.pl lub faksem nr  32 4345430
8. Uczestników prosimy o zabranie ze sobą przyborów do pisania i kleju.
9.  Do komisji konkursowej poproszeni zostaną nauczyciele – opiekunowie. 

KARTA ZGŁOSZENIA

POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY - „ZNAMY BAŚNIE ANDERSENA ”

Po zapoznaniu się z regulaminem konkursu 

Szkoła Podstawowa nr       ………………………

zgłasza swój udział w Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

„ZNAMY BAŚNIE ANDERSENA ”

W konkursie udział wezmą następujący uczniowie naszej szkoły: 

 
Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko opiekuna
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