
                     

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  

w Krakowie Filia w Wadowicach 

i Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bachowicach 

 

zapraszają do udziału w konkursie czytelniczym  

dla uczniów klas I-III szkół podstawowych  

powiatu wadowickiego 

pt. „Wadowickie Potyczki Czytelnicze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wadowice, październik 2021 r. 



Patronat 

 

Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas 

 

 

 

 

 

Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński 
 

 

 

 

 

 
 
 

Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian 
 



REGULAMIN KONKURSU: 

 
 

I. Informacje ogólne: 

 Wadowickie Potyczki Czytelnicze to projekt czytelniczy o zasięgu powiatowym 

skierowany do uczniów klas I-III powiatu wadowickiego. Ma na celu kształtowanie 

i rozwijanie wrażliwości na prawdę, dobro i piękno poprzez obcowanie z klasyką literatury 

dziecięcej. Projekt poprzez tworzenie mody na rodzinne czytanie pomaga 

rodzicom/opiekunom prawnym w wychowaniu do wartości. Wspiera najmłodszych uczniów 

rozpoczynających proces edukacyjny poprzez zachęcanie do czytania i doskonalenie tej 

umiejętności oraz naukę współpracy w zespole. 

 

II. Organizatorzy: 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Wadowicach i Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Bachowicach. 

 

III. Adresaci konkursu: 

Konkurs jest organizowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu 

wadowickiego. 

 

IV. Cele konkursu: 

1. Wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół powiatu wadowickiego. 

2. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

3. Promocja klasyki literatury dziecięcej dla dzieci. 

4. Popularyzowanie mody na rodzinne czytanie. 

5. Zachęcenie do spędzenia wolnego czasu z książką. 

6. Promowanie postawy zdrowej rywalizacji i współpracy w zespole. 

 

IV. Przebieg konkursu: 

1. Szkoła wyznacza nauczyciela będącego Koordynatorem szkolnym konkursu. 

2. Zadania Koordynatora szkolnego: 

a) zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie do dnia 29 października 2021 r.  

do PBW Filii w Wadowicach (załącznik nr 1). Po zgłodzeniu chęci udziału  

w konkursie Organizatorzy prześlą drogą elektroniczną wszystkie materiały 



niezbędne do przeprowadzenia etapu szkolnego.  

b) zachęcanie uczniów do udziału w konkursie, zebranie od rodziców/opiekunów 

prawnych zgód na udział w konkursie (załącznik nr 2), sprawdzanie testów  

i przyznawanie uczniom sprawności czytelniczych; 

c) organizacja etapu półfinałowego w szkole. 

3. Etapy konkursu: 

I etap – szkolny: 

 Rozpoczyna się 2 listopada 2021 r. i trwa do 31 marca 2022 r. 

 Polega na indywidualnym zdobywaniu sprawności czytelniczych. 

 Uczeń z przygotowanej przez Organizatorów listy książek (załącznik nr 3) wybiera  

5 dowolnych tytułów, a po przeczytaniu każdej lektury rozwiązuje test ze 

znajomości utworu. W celu uzyskania jednej sprawności uczeń musi zdobyć z testu 

wynik nie mniejszy niż 80% punktów. 

 Za zaliczenie testu uczeń otrzymuje odznakę, którą wkleja na Kartę sprawności 

czytelniczych. 

 Test do danej pozycji można rozwiązać tylko raz. W przypadku nie zaliczenia testu 

uczeń może przeczytać inną książkę i rozwiązać przygotowany do niej test. 

 Dozwolona jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 Uczeń, który zdobędzie 5 sprawności kwalifikuje się do następnego etapu. 

 Za zdobycie wszystkich wymaganych sprawności uczestnik konkursu otrzymuje 

Dyplom Aktywnego Czytelnika, który zostanie przesłany w formie elektronicznej 

Koordynatorowi szkolnemu konkursu. 

 

II etap – półfinałowy: 

 Odbędzie się dnia 21 kwietnia 2022 r. i przystąpią do niego uczniowie, którzy 

zaliczyli 5 sprawności czytelniczych. 

 Zostanie on przeprowadzony przez Koordynatora szkolnego w każdej ze zgłoszonych 

placówek o ustalonej przez Organizatorów godzinie. 

 Uczestnicy półfinału rozwiążą test z dodatkowej, wyznaczonej przez Organizatorów 

lektury. 

 Test zostanie przesłany do Koordynatorów szkolnych drogą elektroniczną w dniu 

poprzedzającym półfinał. 

 W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez kilku uczniów przewidziana 



jest dogrywka w formie pisemnej. 

 Test kwalifikacyjny uczniowie piszą samodzielnie bez tekstu lektury konkursowej. 

 Do finału przechodzi dwóch uczniów z najlepszymi wynikami. 

 Testy sprawdzane są przez Koordynatora szkolnego.  

 Przesyła on informację o składzie dwuosobowego zespołu reprezentującego szkołę 

w etapie finałowym do dnia 29 kwietnia 2022 r.   

 

III etap – finałowy: 

 Planowany termin i miejsce finału: maj 2022 r., Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Bachowicach. 

 Dwuosobowe drużyny rozwiążą test finałowy do wskazanej przez Organizatora 

książki. 

 Testy finałowe oceni powołana komisja konkursowa i wyłoni laureatów I, II i III 

miejsca. 

 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w dniu  konkursu. 

 W przypadku uzyskania przez najlepsze drużyny jednakowej liczby punktów, w celu 

wyłonienia laureatów, odbędzie się dogrywka w formie pisemnej.  

 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników 

finału dyplomy. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w przebiegu etapu 

finałowego, w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Szczegółowe 

informacje będą przekazywane na bieżąco do Koordynatorów szkolnych. 

 

V. Uwagi końcowe: 

1. Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzygają Organizatorzy konkursu. 

2. Udział w konkursie będzie jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz 

zgodą na publikowanie wizerunku fotografowanych osób. 

3. Zgłoszenia uczniów bez zgody rodziców/opiekunów prawnych nie zostaną dopuszczone  

do konkursu. 

4. Załączniki: 

 Załącznik nr 1 - Zgłoszenie szkoły do konkursu; 

 Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego; 



 Załącznik nr 3 - Wykaz literatury konkursowej; 

 Załącznik nr 4 - Harmonogram przebiegu konkursu. 

 

 



Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY DO PROJEKTU POWIATOWEGO 

KONKURSU CZYTELNICZEGO „WADOWICKIE POTYCZKI CZYTELNICZE” 

 

formularz prosimy wypełniać drukowanymi literami 

 

NAZWA SZKOŁY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO PROJEKTU 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

adres                                                       

………………………………………………                …………………………………………… 

telefon                    adres e-mail szkoły 

 

DANE KOORDYNATORA PLACÓWKI 

 

IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA PLACÓWKI 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………                            ………………………………………………….. 

telefon kontaktowy                                                                 adres e-mail                                                                                                   

 

Deklaruję chęć udziału szkoły w projekcie „Wadowickie Potyczki Czytelnicze” 

 

    …………………………………………………….. 

                 pieczątka, data i podpis dyrektora placówki 

 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres PBW  

w Krakowie Filia w Wadowicach ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice, e-mail filia.wadowice@pbw.edu.pl 

 

 

KLAUZURA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informujemy, iż: 

mailto:filia.wadowice@pbw.edu.pl


 Administratorem udostępnionych danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 oraz Piotr Koper 

„CODEX” DORADZTWO PRAWNE, ul. Topazowa 8/45, 30-798 Kraków. 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem 

email: ochronadanych@pbw.edu.pl. 

 Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Powiatowego Konkursu 

Czytelniczego „Wadowickie Potyczki Czytelnicze”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę 

informatyczną. 

Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji konkursu oraz zadań szkoleniowo 

edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez 

okres niezbędny do ich wykonania. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do usunięcia danych (pod warunkiem,  

że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania). 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział dziecka w Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

„Wadowickie Potyczki Czytelnicze” organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką 

w Krakowie Filię w Wadowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach. 

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Wadowickie 

Potyczki Czytelnicze” jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu. 

 

................................................................................................................................................................ 

(IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA) 

 

……………………………………………………………...…………………………………………. 

(PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

II. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatorów wizerunku mojego dziecka utrwalonego 

podczas rozstrzygnięcia konkursu, na stronach internetowych i w portalach społecznościowych oraz 

materiałach reklamowych organizatorów konkursu. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

III. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje 

dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji 

okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych 

(Facebook) organizatorów oraz w innych formach utrwaleń. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

(PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO) 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. informujemy, iż: 

 

 Administratorami udostępnionych danych osobowych są: Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39 oraz Piotr Koper 

„CODEX” DORADZTWO PRAWNE, ul. Topazowa 8/45, 30-798 Kraków. 

 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej 



Biblioteki Wojewódzkiej możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem 

email: ochronadanych@pbw.edu.pl 

 Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Powiatowego Konkursu 

Czytelniczego „Wadowickie Potyczki Czytelnicze”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. a 

ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody 

na utrwalenie wizerunku. 

 Odbiorcami udostępnionych danych osobowych będą firmy wspierające obsługę 

informatyczną. 

Dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji konkursu oraz zadań szkoleniowo 

edukacyjnych, w tym do kontaktu, w celach statystycznych i analitycznych, sprawozdawczych, 

archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych przez 

okres niezbędny do ich wykonania. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz 

prawo do ich sprostowania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do usunięcia danych (pod warunkiem,  

że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania). 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

Lista książek konkursowych: 

 
 

 

Zestaw A – klasa I 

1. „Czarna owieczka” Jan Grabowski 

2. „Zaczarowana zagroda” Alina i Czesław Centkiewicz 

3. „Nasza mama czarodziejka” Joanna Papuzińska 

4. „Kopciuszek” Hanna Januszewska 

5. „Pilot i ja” Adam Bahdaj 

6. „Pan Kuleczka: Dom” Wojciech Widłak (do rozdziału pt. „Najciekawsze miejsce” - włącznie) 

7. „Cudaczek - Wyśmiewaczek” Julia Duszyńska (do rozdziału pt. ” To jest Pan Byle Jak” - 

włącznie) 

8. „Szewczyk Dratewka” Janina Porazińska 

9. „Jak Krak zbudował Kraków” Anna Świrczyńska 

10. Wiersze pt.: „Dwie gaduły”, „Król i błazen”, „Rozrzutny wróbel” , „Stonoga”, „Ślimak”, 

„Ziewadło” Jan Brzechwa 

 

 

 

Zestaw B - klasa II - III 

1. „Popraw się, Cukierku!” Waldemar Cichoń 

2. „Detektyw Pozytywka” Grzegorz Kasdepke 

3. „Pięciopsiaczki” Wanda Chotomska 

4. „Asiunia” Joanna Papuzińska 

5. „Piątka z Zakątka” Krystyna Drzewiecka 

6. „Mali bohaterowie” Barbara Gawryluk  

7. „Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci” Grzegorz Kasdepke (do rozdziału „List” - włącznie) 

8. „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren (do rozdziału „Pippi siedzi na furtce...” - włącznie) 

9. „Dżok” Barbara Gawryluk   

10. „Tajemnica urodzin” Martin Widmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

WADOWICKIE POTYCZKI CZYTELNICZE 

2021/2022 

 

 

Harmonogram przebiegu konkursu: 

 

 

Zgłoszenia do konkursu: 

zgłoszenia szkoły przyjmowane są do 29 października 2021 r. 

 

Pierwszy etap – szkolny 

czas trwania: 2 listopada 2021 r. - 31 marca 2022 r. - zdobywanie sprawności 

czytelniczych 

 

Drugi etap - półfinałowy 

a) 21 kwietnia 2022 r. - test kwalifikacyjny w szkole 

b) 22 - 29 kwietnia 2022 r. - termin zgłaszania dwuosobowych drużyn do etapu 

finałowego  

 

Trzeci etap – finał powiatowy 

a) uczestnicy – jedna dwuosobowa drużyna z każdej szkoły  

b) termin finału - zostanie podany w późniejszym terminie 

c) miejsce finału - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bachowicach, ul. Ks. Gołby 1 

 

 

 

 

 

 


