
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

Oddział w Radomiu 

oraz 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu 

Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 im. Królowej Jadwigi w Radomiu 

zapraszają  uczniów  

szkół podstawowych  

oraz  ponadpodstawowych 

z Radomia i okolic 

do udziału  

w 

V Regionalnym Konkursie Pięknego Czytania 

 

CELE KONKURSU: 

 Doskonalenie umiejętności pięknego czytania. 

 Kształtowanie kultury czytelniczej. 

 Rozwijanie twórczych talentów. 

 Propagowanie czytelnictwa. 
 

KONKURS SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW: 
 

I – ETAP SZKOLNY  

Przeprowadzenie konkursu na terenie szkół macierzystych powinno się odbyć 

do 6 marca 2020r.  
 

Koordynatorzy szkolni przesyłają organizatorom zgłoszenie finalistów do etapu 

regionalnego wg zamieszczonego w regulaminie wzoru do dnia 10 marca 

2020r.  

 

Daną placówkę w etapie regionalnym reprezentują: 

 szkoły podstawowe: 

 1 finalista etapu szkolnego z klas I-II  

 1 finalista etapu szkolnego z klas III-IV 

 1 finalista etapu szkolnego z klas V-VI  

 1 finalista etapu szkolnego z klas VII-VIII  

 szkoły ponadpodstawowe: 

 2 finalistów etapu szkolnego  

W etapie szkolnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują wybrany 

przez siebie fragment prozy z kanonu literatury pięknej. 
 

 

 



Ocenie podlega: 

 płynność i bezbłędność czytania, 

 wyrazistość i dykcja, 

 interpretacja tekstu, 

 ogólne wrażenie artystyczne. 

II – ETAP REGIONALNY 
W etapie regionalnym komisje oceniają uczestników, którzy zaprezentują 

(wystąpienie max.3 min.) wybrany przez siebie fragment prozy z kanonu 

literatury pięknej.  

Ocenie podlega:  

 płynność i bezbłędność czytania,  

 wyrazistość i dykcja, 

 interpretacja tekstu,  

 ogólne wrażenie artystyczne, 

 dyscyplina czasowa (wystąpienie do 3 minut). 

 

PRZESŁUCHANIE FINALISTÓW ETAPU REGIONALNEGO 

ODBĘDZIE SIĘ: 

 dla szkół podstawowych 

18 marca 2020r. od godziny 9.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 

21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu ul. Trojańska 5 - 

 biblioteka szkolna. 

 dla szkół ponadpodstawowych 

16 marca 2020r. o godz.  13.00  w  Zespole Szkół Muzycznych im. 

Oskara Kolberga w Radomiu  ul. 25 czerwca 70 - Sala Kameralna im. 

Marii Fołtyn. 

 ZGŁOSZENIA do etapu międzyszkolnego prosimy przekazywać 

wyłącznie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 10 

marca 2020r. 

 Szczegółowa informacja zwrotna z harmonogramem przesłuchań dla 

uczniów szkół podstawowych zostanie przesłana 13 marca 2020r. na 

podany przez opiekunów adres e-mailowy. 

 Informacja z wynikami konkursu zostanie przesłana do szkół do  

24 marca 2020r. 
 

III – UROCZYSTY FINAŁ: 

 Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 30  marca 2020r. o godz. 

13.00  w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu  ul. 

25 czerwca 70-Sala Kameralna im. Marii Fołtyn. 

Podczas finału MISTRZOWIE powtórnie zaprezentują przygotowane 

przez siebie fragmenty tekstów.  


