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Regulamin VII Dzielnicowego Konkursu Czytelniczego „W świecie wyobraźni” 

w Szkole Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie 
 

 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie 

 

Koordynatorzy: 

Nauczyciele biblioteki: Teresa Osypiuk, Edyta Kowalczyk 

 

Cel konkursu: 

Popularyzacja książki Łukasza Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”. 

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów. 

Sprawdzenie stopnia znajomości treści książki. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

Wzbogacenie i pogłębienie przeżyć estetycznych i moralnych. 

 

Warunki uczestnictwa: 

1.Przesłanie  do dnia 29 kwietnia 2022 r.  Formularza Zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Przekazanie organizatorowi konkursu do 18 maja 2022 r. zgody na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2                        

do Regulaminu). Dokumenty przekazać można osobiście, faksem na numer 22 203 62 58 lub skan na jeden z adresów: 

tosypiuk@sp353.pl,  ekowalczyk@sp353.pl lub szkola@sp353.pl. 

 

 

Czas realizacji: 

I etap szkolny: kwiecień 2022 (szkoła zgłaszająca udział w konkursie wyłania drużynę składającą się z trójki 

uczniów klas IV – VI do etapu dzielnicowego). 

II etap dzielnicowy: 18 maja 2022 r. godz. 10.00 (uczestniczą 3-osobowe drużyny z każdej startującej szkoły).  

Etap składa się z dwóch części:  

I etap indywidualny -  uczestnicy rozwiązują test wyboru (zadania zamknięte). Etap ten wyłania trójkę zwycięzców                  

z największą liczbą punktów.  

II etap drużynowy -  drużyny szkolne rozwiązują test z zadaniami zamkniętymi i otwartymi. Zwycięzcą zostaje 

drużyna, która uzyska najwyższą punktację.  

 

 

Zakres treści: 

I etap szkolny: 

- znajomość treści książki Łukasza Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”. 

II etap dzielnicowy:  

- znajomość treści książki Łukasza Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”, 

- znajomość  biografii Łukasza Wierzbickiego. 

 

Miejsce: 

Etap dzielnicowy: biblioteka Szkoły Podstawowej nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” w Warszawie,                                

ul. Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa. 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas IV – VI Szkół Podstawowych z dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. 

 

Kontakt:  

Zgłoszenia i pytania na kontakt mailowy: tosypiuk@sp353.pl,  ekowalczyk@sp353.pl lub szkola@sp353.pl  

z dopiskiem „VII Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy – W świecie wyobraźni” 
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