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Narodowe Czytanie 2021 

 



   

 

Zjednoczmy się wokół nieprzemijających wartości naszego literackiego kanonu,  

aby czerpać radość z bycia razem przy wspólnej lekturze. 

Prezydent RP Andrzej Duda 

 

Regulamin szkolnego konkursu pn. „Czytanie na ekranie”  

organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej  

„Narodowe Czytanie 2021” 

 

l Organizatorzy 

Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są nauczycielki języka 

polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku: p. Maria Świerzewska 

i p. Beata Zaród. 

II Adresaci i uczestnicy konkursu 

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Powiatowego Zespołu Szkół 

w Chmielniku. 

III Cele konkursu: 

➢ promowanie czytelnictwa oraz klasyki literatury polskiej, 

➢ zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia 

wspólnej tożsamości, 

➢ aktywizacja uczniów, 

➢ kreowanie wrażliwości artystycznej i rozwijanie uzdolnień twórczych, 

➢ rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

 



IV Zasady konkursu 

➢ Uczniowie mają za zdanie – indywidualnie bądź w zespołach – przygotować 

fragment utworu Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej’, a następnie 

nagrać prezentację i przekazać ją organizatorkom na opisanych nośnikach 

elektronicznych (pendrive, płyta) lub przesłać na adres: 

jezykpolskizdalnie@tlen.pl do 6 września 2021 r. 

➢ Czas prezentacji nie powinien być krótszy niż 7 minut i nie dłuższy niż 10 minut. 

➢ Dozwolone jest wykorzystanie kostiumów, rekwizytów, przygotowanie 

scenografii. 

➢ Pod uwagę brane będą: kreatywność, pomysłowość, dbałość o estetykę słowa. 

➢ Prezentacje emitowane będą na ekranie telewizora szkolnego (korytarz) 

począwszy od 7 września 2021 r. do 9 września 2021 r. 

➢ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas środowiskowej akcji „Narodowego 

Czytania”, która zaplanowana jest na 10 września 2021 r. na rynku 

w Chmielniku (w razie niesprzyjających warunków pogodowych impreza 

odbędzie się w Chmielnickim Centrum Kultury). 

V Nagrody 

Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa.  

Wszyscy uczestnicy, którzy przygotują staranną prezentację, otrzymają z języka 

polskiego ocenę bardzo dobrą o wadze 1, natomiast laureaci – ocenę bardzo dobrą 

o wadze 2. 

VI Zgłoszenia uczestników 

Zgłoszenia należy kierować do p. Marii Świerzewskiej lub p. Beaty Zaród do 3 września 

2021 r. 

 

Zapraszamy! 

 

 


