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Konkurs „Mistrz Czytania” 

VII Międzyszkolny Konkurs ”Mistrz Czytania” jest skierowany do uczniów szkół siedleckich  
w dwóch grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. Celem konkursu jest popularyzacja książki i czytelnictwa wśród 
uczniów, propagowanie idei pięknego czytania, rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, 
sztuki interpretacji tekstu, doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem. 

 

REGULAMIN 
Międzyszkolnego Konkursu ”Mistrz Czytania 

 

1. Organizator 
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach 
 
2. Cele konkursu: 

− popularyzacja książki i czytelnictwa wśród uczniów, 

− propagowanie idei pięknego czytania, 

− rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów, 

− doskonalenie umiejętności posługiwania się żywym słowem 

− sztuka interpretacji tekstu. 
 
3. Warunki uczestnictwa: 

− uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych wytypowani przez nauczycieli w drodze eliminacji 
wewnątrzszkolnych, 

− każda szkoła może zgłosić 1 ucznia do konkursu. 
 
4. Zasady i przebieg konkursu 

− Etap szkolny przeprowadzany jest przez nauczycieli bibliotekarzy. 

− Etap międzyszkolny ocenia jury powołane przez organizatora. 
 
Przebieg konkursu: 
Uczestnik konkursu czyta 2 fragmenty utworów: indywidualnie wybrany przez siebie 
fragment prozy (czas prezentacji – do 2 minut), oraz wylosowany fragment tekstu 
przygotowany przez komisję (czas zapoznania się z tekstem i zastanowienia się nad 
interpretacją – do 4 minut). 

 
Jury oceniać będzie: 

− technikę czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek, dykcja i 
tempo czytania), 

mailto:scdidn@scdidn.siedlce.pl
http://www.scdidn.siedlce.pl/


SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADZTWA  
I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SIEDLCACH 

ul. Krystyny Osińskiej 6 
08-110 Siedlce 

tel. 25/794-33-70, 25/794-33-69 
scdidn@scdidn.siedlce.pl          http://www.scdidn.siedlce.pl  

− środki artystycznego wyrazu (pauzowanie, tempo jako środek ekspresji, modulacja 
głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy, mimika, ewentualny gest tzw. „intuicja 
artystyczna, postawa, sposób trzymania teksu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, 
zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą), 

− piękne przeczytanie przygotowanego fragmentu tekstu: dykcja, intonacja, modulacja 
głosu, interpretacja, 

− technikę czytania nieznanego tekstu. 
 
Komisja Konkursowa wybiera „Mistrza pięknego czytania” (po jednym z każdej grupy 
wiekowej). Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Uczestnicy konkursu  
i opiekunowie otrzymają dyplomy. 
 
5. Terminarz 

− Do 14.11.2022 r. przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie szkół i uczniów do 
konkursu 

− 25.11.2022 r. godz. 10:00 - etap międzyszkolny, SCDiDN w Siedlcach  
 
6. Ochrona danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Siedlcach reprezentowane przez dyrektora, ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce, 
tel. 25 794 33 69, e-mail: scdidn@scdidn.siedlce.pl Administrator wyznaczył inspektora 
ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl Dane 
osobowe uczestników konkursu w postaci imienia i nazwiska, klasy, nazwy szkoły, do której 
uczęszcza oraz danych osobowych nauczyciela – opiekuna uczestnika konkursu w postaci 
imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, imienia i nazwiska dyrektora szkoły 
będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania zadania 
realizowanego przez administratora w interesie publicznym, jakim jest organizowanie 
lokalnych projektów edukacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia 
wzięcia udziału w konkursie, w tym w celu kontaktu w sprawach organizacyjno-formalnych 
oraz upublicznieniu danych osobowych laureatów na stronie internetowej Samorządowego 
Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Dane osobowe w postaci 
wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych w celu promocji 
działań podejmowanych przez administratora danych. Administrator może powierzyć dane 
osobowe innym instytucjom/podmiotom jedynie wówczas, gdy zobowiązują do tego 
przepisy prawa lub na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających 
bezpieczeństwo danym osobowym umów powierzenia danych. Dane osobowe będą 
przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane nie później niż do 
czasu jej cofnięcia. Nauczycielom – opiekunom konkursu, rodzicom lub opiekunom prawnym 
uczestników oraz pełnoletnim uczestnikom konkursu przysługuje prawo: dostępu do danych 
osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania. Ponadto w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody 
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przysługuje prawo usunięcia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w 
siedzibie Administratora, na adres korespondencyjny: ul. K. Osińskiej 6, 08-110 Siedlce. Na 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podanie 
danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie. Administrator 
nie przewiduje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 
 
7. Kontakt 
Danuta Tatarczak doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych 
tel. kom. 698 769 852, e-mail: Tatarczak.Danuta@scdidn.siedlce.pl  
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