Regulamin Konkursu Czytelniczego
w roku szkolnym 2020/2021
I.

ORGANIZATOR

Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji
Realizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

Edukacji

Narodowej

w

Łodzi.

ADRESAT KONKURSU
Uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi.
II.

CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

IV.

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych młodzieży.
Kształtowanie nawyku systematycznego czytania.
Popularyzowanie zbiorów bibliotecznych w środowisku szkolnym.
Propagowanie wśród młodzieży czytelnictwa, jako wartościowego sposobu spędzania
wolnego czasu i cennego źródła zdobywania informacji.
WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikami konkursu są Czytelnicy biblioteki szkolnej. Konkurs rozgrywany jest
w kategorii indywidualnej i klasowej.

V.

KRYTERIA OCENIANIA
1. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach:
„Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2020/2021;
„Najaktywniejsza czytelniczo klasa w roku szkolnym 2020/2021”;
„Autor najciekawszej notatki, polecającej książkę do przeczytania”.
2. W kategorii „Najaktywniejszy czytelnik biblioteki szkolnej” wygrywa uczeń, który
w czasie trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.
3. W kategorii „Najaktywniejsza czytelniczo klasa wygrywa klasa”, która w czasie
trwania konkursu zdobędzie największą ilość punktów konkursowych.
4. W kategorii „Autor najciekawszej notatki, polecającej książkę do przeczytania”
wygrywa uczeń, którego praca zostanie najwyżej oceniona.
5. Punkty przyznawane będą za:
a) każdą wypożyczoną i przeczytaną książkę - 1 punkt, przy czym w konkurencji
indywidualnej za wypożyczenie książki z beletrystyki naliczane będą 2 punkty;
b) zgłoszenie propozycji zakupu do biblioteki konkretnych tytułów z ustnym
uzasadnieniem celowości zakupu danej pozycji – 1 punkt za każde zgłoszenie
(o przyznaniu punktu po rozmowie z czytelnikiem decyduje nauczycielbibliotekarz);
c) przygotowanie krótkiej notatki (maksymalnie 1 strona A4) zachęcającej do
przeczytania książki – 2 punkty - w notatce należy podać autora książki, tytuł
książki, krótkie informacje zachęcające do przeczytania książki. Notatka może być
wzbogacona o walory graficzne. Notatkę podpisaną imieniem, nazwiskiem
i oznaczeniem klasy należy dostarczyć do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres
j.jezierna@zsp9.pl. Notatka może dotyczyć również książki, która nie jest
w posiadaniu biblioteki szkolnej.
d) czynny udział w działaniach promujących czytelnictwo, podejmowanych przez
bibliotekę szkolną – 2 punkty za każde działanie.
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VI.

STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs organizowany jest na etapie szkolnym.
2. Przyznania punktów i wyłonienia zwycięzców dokona nauczyciel-bibliotekarz
uwzględniając: dane statystyczne wypożyczeń, zapisy w zeszycie propozycji zakupu
nowych tytułów do biblioteki, zgłoszone przez czytelników recenzje książek oraz
udział uczniów w działaniach promujących czytelnictwo.
3. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela nauczyciel bibliotekarz Jadwiga
Jezierna.

VII.

TERMINARZ KONKURSU

1. Czas trwania konkursu 1.09.2020– 16.04.2021 (opcjonalnie do 18.06.2021)


W przypadku braku zwycięzcy w danej kategorii na dzień 16.04.2021 z klasy
maturalnej, termin konkursu dla danej kategorii automatycznie przedłużony
zostanie do 18.06.2021 roku.
O przedłużeniu konkursu czytelnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem
Librusa.

2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu:
- w przypadku wyłonienia zwycięzcy z klas maturalnych – do 30 kwietnia
2021 roku;
- w przypadku wyłonienia zwycięzcy z klas 1-3 – do 25.06.2021 roku.
VIII. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
Udział w konkursie nie wymaga zgłoszenia. Uczestnikiem konkursu staje się każdy aktywny
czytelnik biblioteki szkolnej.
IX.

SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
1. Wyniki konkursu w kategorii indywidualnej i klasowej ogłoszone zostaną
w terminach – dla klas maturalnych do 30 kwietnia 2021 roku, dla klas pozostałych do
25 czerwca 2021 roku.
2. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Zespołu Szkół
Politechnicznych - www.zsp9.pl

X. NAGRODY
1. Zwycięzca konkursu indywidualnego otrzyma dyplom i nagrodę.
2. Zwycięzca w rywalizacji klasowej otrzyma dyplom i nagrodę.
XI. WARUNKI KONKURSU
1. Decyzja bibliotekarza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zapytania uczestnika konkursu o treść
wypożyczonych książek.
3. W przypadku stwierdzenia rażącego braku znajomości treści wypożyczonych książek
nie zostaną naliczone punkty konkursowe.
4. W czasie trwania konkursu biblioteka szkolna może podać cząstkowe wyniki
punktacji.
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5. Dostarczenie przez uczniów notatki zachęcającej do przeczytania książki, jest
równoznaczne ze zgodą na jej upublicznienie na terenie szkoły (gablota biblioteki
szkolnej), jak również na jej publikację w biuletynie informacyjnym biblioteki
„Infoteka” i na stronie internetowej szkoły.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016
roku dalej jako „RODO”, informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, 93590 Łódź, al. Politechniki 38, tel.: 42 684 11 27; e-mail: info@zsp9.pl
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jacek Metrycki (zsp9@inspektor-rodo.com.pl.)
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji
Konkursu czytelniczego
2. Zainteresowanym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZSP znajduje się na stronie internetowej
szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona danych osobowych.
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