Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II
w Czarnem Dolnem

XII POWIATOWA OLIMPIADA CZYTELNICZO-LITERACKA
DLA KLAS I – III
„W zabawnym i mądrym świecie bajek Wojciecha Widłaka”
1. Cele konkursu
- popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych mieszkańców naszego
powiatu
- dotarcie do jak największej liczby szkół i dzieci z dobrą literaturą
- przybliżenie utworów Pana Wojciecha Widłaka
- udział dzieci w spotkaniu autorskim
2. Organizator konkursu Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II
w Czarnem Dolnem
3. Współorganizator: Biblioteka Publiczna Gminy Gardeja im. Janusza
Korczaka.
4. Adresaci konkursu: uczniowie klas I-III wszystkich szkół podstawowych
powiatu kwidzyńskiego
5. Konkurs odbędzie się w dniu 06.04.2017 r. o godzinie 11.00 w budynku
sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Czarnem Dolnem.
6. Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2017r. e-mail: spczarnedolne@wp.pl
Uczniowie poszczególnych szkół (po trzech z każdej szkoły: jeden uczeń z klasy
pierwszej, jeden z drugiej i jeden z trzeciej) będą odpowiadali w formie
pisemnej (test – pytania zamknięte i otwarte) na zagadnienia związane z treścią
przeczytanych książek autorstwa Pana Wojciecha Widłaka.

Nasz tegoroczny gość jest z wykształcenia specjalistą ds. stosunków
międzynarodowych, wieloletnim redaktorem miesięcznika „Dziecko", w
którym zadebiutował jako autor opowiadań dla dzieci w 1998 r. Polski pisarz,
tworzący książki dla dzieci, znany szczególnie dzięki serii o Panu Kuleczce. Na
podstawie jego opowiadań powstał m.in. spektakl "Pan Kuleczka" w
eksperymentalnym teatrze dla dzieci "Szklana Kula, Zielone Słońce."
Obowiązujący zakres lektur do konkursu:
Klasa I – „ Pan Kuleczka. Spotkanie”.
Klasa II – „Pan Kuleczka”.
Klasa III – „ Wesoły Ryjek ”, ,,Wesoły Ryjek powraca ”.
Do klasyfikacji drużynowej będą brane pod uwagę wyniki klasyfikacji
indywidualnej (po jednym uczniu z każdej kategorii wiekowej).
Przewidziane atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. Poza tym każdy uczestnik
konkursu otrzyma (niezależnie od zajętego miejsca) pamiątkowy dyplom
oraz książkę autora.
Najważniejszą jednak korzyścią będzie obecność samego autora powyższych
książek Pana Wojciecha, który przybliży wszystkim obecnym warsztat
pisarski, opowie, jak powstają Jego książki. Na spotkaniu autorskim będzie
możliwość zakupu wybranych egzemplarzy w okazyjnych cenach i zdobycie
autografu pisarza.
Organizację olimpiady wspierają:
1.
2.
3.
4.
5.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gardei
Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie – Departament Informacji i Promocji
Urząd Marszałkowski w Gdańsku – Departament Kultury
Fundacja ABCXXI- „ Cała Polska czyta dzieciom”
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie – Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i
Zdrowia Publicznego
6. Urząd Gminy Gardeja – Wydział Promocji
7. Wójt Gminy Gardeja Pan Kazimierz Kwiatkowski
8. Przewodniczący Rady Gminy Gardeja Pan Edward Cykał
Organizatorzy: Mirosław Kowalczyk, Elżbieta Reowicz, Karolina Józwowska,
Agnieszka Miller-Ważny, Magda Michalska

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z dn. 2002 r. nr 101, poz.926 z póź.
zm.) tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia
konkursu. Jednocześnie zgadzam się na fotografowanie i wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka do promowania rezultatów związanych z Konkursem .

Data i podpis
Dyrektora Szkoły
Podpis rodziców
(prawnych opiekunów ucznia biorącego udział w Konkursie)

