Regulamin konkursu
1.Konkurs Czy w naszej szkole są książkowe mole ? przeznaczony jest w roku
szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Miejskiej Górce.
2. Celem konkursu jest:
- kształcenie wrażliwości uczniów na odbiór słowa pisanego;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych promujących pozytywne wzorce
zachowań,
- zachęcanie i mobilizowanie uczniów do regularnego czytania;
- kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą;
- właściwe zagospodarowanie wolnego czasu.
3. Konkurs trwa od 1 października 2016 roku do 15 czerwca 2017 r.
4. Konkurs ma formę zadań dla klas i zadań indywidualnych dla uczniów.
5. Uczniowie przystępujący do konkursu wypełniają kartę zgłoszenia / załącznik
nr 1 do regulaminu/ .
5.1 Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają Legitymacje Książkowego
Mola .
5.2. W legitymacji uczniowie będą zbierać punkty za wykonanie zadania.
5.3. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie należą do Klubu
Książkowego Mola.
5.4. W ramach klubu przewidujemy organizacje spotkań czytelniczych.
6. Ustalone zadania uczeń biorący udział w konkursie
wyznaczonym terminie i oddaje organizatorom konkursu.
7. Klasy przystępujące do
/ załącznik nr 2 do regulaminu/.
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8.Osoba wskazana w deklaracji zgłasza organizatorom konkursu wykonanie
zadania / informacja na piśmie/.
9. Nagrody w konkursie przyznawane są uczniom / klasom na podstawie
uzyskanej liczby punktów.
9.1. Nagrody dla uczniów:
a/ uczniowie za wykonanie poszczególnych zadań i zajęcie I, II i III miejsca
otrzymują od nauczyciela języka polskiego ocenę cząstkową - celujący.
b / każde zadanie jest punktowane , uczniowie przez cały czas trwania konkursu
zbierają punkty,
c/ uczniowie, którzy w czasie trwania konkursu zdobędą największą liczbę
punktów, otrzymają w czerwcu 2017 roku dyplomy laureatów z tytułem
„ PRZYJACIEL KSIĄŻKOWEGO MOLA” i nagrody książkowe.
9.2. Nagrody dla klasy:
a/ klasy za wykonanie zadania otrzymują punkty,
b/ klasa, która uzyska największą liczbę punktów otrzyma tytuł
„PRZYJACIELE KSIĄŻKOWEGO MOLA” oraz nagrodę rzeczową dla klasy.
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