Pijarska Szkoła Podstawowa

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to,

Królowej Pokoju w Łowiczu

czym się żyło,
i zwyczaje, i święta rodzinne.

Ul. Pijarska 2,
99 – 400 Łowicz

I dom pełen wspomnień.
Antoine de Saint-Exupéry

Regulamin
IX Powiatowego Konkursu Czytelniczego
pod hasłem:
Życie rodzinne ciekawsze jest niż bajka- o przygodach Jaśków i Mikołajka

1. Cele konkursu:
Rozbudzanie wśród młodzieży pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury.
Mobilizowanie uczniów do czytania.
Popularyzacja wartościowej literatury wśród młodych czytelników.
Poszerzanie wiedzy uczniów na temat literatury francuskiej.

2. Organizator konkursu:
Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu.

3. Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu łowickiego,
a także dla uczniów klas IV – VI innych szkół zaproszonych przez Organizatora.

4. Zakres tematyczny konkursu:
Uczestników obowiązuje znajomość następujących książek:
Jean Philippe Arrou-Vignod Jaśki
René Goscinny Nowe przygody Mikołajka tom 2
René Goscinny Nieznane przygody Mikołajka

(Z uwagi na to, że na rynku istnieje kilka wydań opisujących przygody Mikołajka,
informujemy, że obowiązuje znajomość pełnych serii Przygód Mikołajka wyd. Znak.
W załączeniu regulaminu tytuły rozdziałów.)

5. Zasady uczestnictwa:
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
Etap eliminacji:
- szkolny – 04 stycznia 2013 r.
- powiatowy – 28 lutego 2013 r.

6. Przebieg konkursu:
Szkoły, które chcą wziąć udział w konkursie, mogą nadsyłać swoje zgłoszenia listownie
do dnia 10 grudnia 2012 r. na adres:
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
ul. Pijarska 2, 99 – 400 Łowicz
z dopiskiem

Życie rodzinne ciekawsze jest niż bajka- o przygodach Jaśków i Mikołajka
lub

na

adres

mailowy:

szkola@pijarska.pl

(w

tytule

podając

nazwę

konkurs).

W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres szkoły (telefon), a także nazwisko opiekuna.

Etap szkolny przeprowadza komisja szkolna w dniu 04 stycznia 2013 r. Do etapu
powiatowego awansuje dwóch najlepszych uczniów szkoły, którzy uzyskają największą
liczbę punktów z testu przesłanego przez Organizatora. Jeśli więcej niż dwóch uczniów
uzyska taką sama liczbę punktów podczas eliminacji szkolnych, szkoły przeprowadzają
dogrywkę we własnym zakresie.
Zgłoszenia uczniów do etapu powiatowego szkoły przesyłają listownie do dnia
01 lutego 2013 r. na adres:
Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu
Ul. Pijarska 2, 99 – 400 Łowicz
z dopiskiem

Życie rodzinne ciekawsze jest niż bajka- o przygodach Jaśków i Mikołajka
lub na adres mailowy: szkola@pijarska.pl (w tytule podając nazwę konkurs).

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły (telefon),
nazwisko opiekuna.

Etap powiatowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Pijarskiego
Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu 28 lutego 2013 r. w siedzibie
Pijarskiego Gimnazjum w Łowiczu.
Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu oraz napisanie wypracowania.
Czas trwania konkursu – 90 minut.
Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac wyłoni zwycięzców.
Zwycięzcą finału zostanie uczeń, który uzyskał największa ilość punktów.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników zdobędzie tę sama liczbę
punktów, zwycięzcą zostanie uczestnik, który zdobył więcej punktów
za napisanie wypracowania.
O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni uczniowie zostaną powiadomieni
drogą mailową.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora
w Pijarskich Szkołach Królowej Pokoju w Łowiczu w dniu wyznaczonym
przez Organizatora.

7. Nagrody:
Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu i jego opiekuna jest wycieczka do Paryża.
Każdy finalista konkursu otrzyma nagrody książkowe i rzeczowe.

8. Uwagi ogólne
Uczestnicy etapu powiatowego winni mieć ze sobą ważną legitymację szkolną.
Udział w konkursie oznacza, że uczestnik akceptuje warunki regulaminu.
Niestawienie się ucznia w dniu eliminacji oznacza rezygnację z udziału w
konkursie.
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej
Królowej Pokoju w Łowiczu.
Regulamin konkursu dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu www.pijarska.pl.

Załącznik nr 1
Spis rozdziałów Nowe przygody Mikołajka
Rozdział I:

Rozdział IV:

Kochany Święty Mikołaju

Rosół nie lubi lodów

Święta u Mikołaja

Robię zakupy

Wrotki

Corrida

Nasz dom

Hydraulik

U fryzjera

Pióro

Czarodziej

Rudobrody

Klasówka z arytmetyki

Sam!

Łódka Gotfryda

Śnieg

Bardzo pomagam mamie

Kręcimy film!

Rozdział II:

Rozdział V:

Mikołaj i Bledurt

Niespodzianka dla Buni

Robotnicy

Goście

Sadełko

Szklarz

Rugby 15

Grill

Mieliśmy kino

Lodówka

Bunia

Gra w kule

Bunt

Lustro

Dentysta

Kosiarka

Hopla!

Ferie wielkanocne

Rozdział III:

Spis

Ślub Marleny

Mikołajka

Basen

Jajko wielkanocne

Cukierki

Sweter

Pastowanie

Telewizja u Kleofasa

Zwiedzaliśmy czekoladę

Konkurs

Sadzawka

Nowy sklep

Puzzle

Wizyta

Kupa piasku

Prawdziwy cyrk!

Piknik

Balon

rozdziałów

Szkoła lojalności

Nieznane

przygody

