
 
RADOMSCY TROPICIELE KSIĄŻEK 

konkurs czytelniczy dla uczniów szkół  
podstawowych i ponadpodstawowych z Radomia 

REGULAMIN  

§ 1  
Konkurs przeznaczony jest dla klas 2-8 Szkół Podstawowych i wszystkich klas Szkół 
Ponadpodstawowych z terenu Radomia.  
Konkurs zorganizowany będzie w czterech kategoriach wiekowych:  
I kategoria: klasy 2-3 Szkół Podstawowych,  
II kategoria: klasy 4-6 Szkół Podstawowych,  
III kategoria: klasy 7-8 Szkół Podstawowych,  
IV kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe. 

§ 2  
Organizator konkursu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Zału-
skich w Radomiu.  
Współorganizatorami konkursu są: PSP nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. 
Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu, PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Rado-
miu, PSP nr 14 Integracyjna im. Jana Pawła II w Radomiu, PSP nr 15 im. Włady-
sława Syrokomli w Radomiu, III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu 
oraz VI LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.  
W imieniu Organizatora i Współorganizatorów działają Koordynatorzy konkursu dla 
poszczególnych grup wiekowych:  
1.Klasy 2-3 SP - (Marta Trojanowska, adres e-mail: marta.trojanowska@mbpra-

dom.pl oraz Agnieszka Stefańska, adres e-mail: agnieszka.stefanska@zsi.radom.-
pl),   

2.Klasy 4-6 SP (Edyta Fokt, adres e-mail: edyta.fokt@psp15.radom.pl oraz Elżbie-
ta Kowalska, adres e-mail: e.kowalska@psp7.radom.pl),   

3.Klasy 7-8 SP (Katarzyna Kornacka, adres e-mail: katarzyna.kornacka@psp4.rado-
m.pl oraz Katarzyna Jaskros, adres e-mail: katarzyna.jaskros@mbpradom.pl),  

4.Szkoły ponadpodstawowe (Remigiusz Kutyła, adres e-mail: rkutyla@kochanow-
ski.radom.pl oraz Agnieszka Czaj, adres e-mail: czaj.agnieszka@gmail.com). 

§ 3   
Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia
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§ 4   
Cele konkursu:  
1. Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół 

na terenie Radomia.  
2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.  
3. Promocja twórczości pisarzy związanych z regionem radomskim (minimum jeden 

autor związany z regionem radomskim na liście lektur w I etapie oraz jeden au-
tor związany z regionem radomskim na liście książek w II etapie).  

4. Rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów 
wskazanych do lektury.  

§ 5  
Terminarz:  
1. W grudniu 2022 r. radomskie szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe otrzy-
mają pełne informacje na temat konkursu:  
a) Regulamin konkursu wraz z listą lektur konkursowych  
b) Formularz zgłoszenia szkoły do konkursu  
c) Tytuł pierwszej pozycji konkursowej  
d) Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje te będą rów-

nież dostępne na stronie internetowej organizatora (www.mbpradom.pl) oraz zosta-
ną przesyłane pocztą elektroniczną wszystkim zainteresowanym szkołom.  

2. Do 23 grudnia 2022 r. szkoły zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie. W ich 
imieniu działają nauczyciele lub bibliotekarze, pełniący rolę Szkolnych Opieku-
nów konkursu. Przesyłają oni wypełniony Formularz zgłoszenia do Koordynatorów 
konkursu, na odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych adresy e-mail, wy-
mienione w § 2 Regulaminu.  
3. Szkolni Opiekunowie otrzymają od Koordynatorów pocztą elektroniczną: formula-
rz, do którego będą musieli wprowadzić dane szkoły oraz nazwiska zgłaszanych 
uczniów.  
4. Szkolni Opiekunowie otrzymają też formularze zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, które powinny być wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych 
uczestników konkursu. W trakcie trwania Konkursu zgody są przechowywane w sz-
kołach wraz z wypełnionymi testami.  
5. Szkolni Opiekunowie są zobowiązani do przesłania do Koordynatorów konkursu 
wyników testów z I etapu konkursu, według poniższego harmonogramu: Test 1. – 
do 10. II. 2023,  Test 2. - do 10.III.2023,  Test 3. – do 10. IV.2023.  
6. Termin testów w I i II etapie konkursu zostanie wskazany przez Organizatora. 
Wszyscy uczestnicy konkursu będą pisali test w tym samym terminie. I etap - pod 
opieką Szkolnych Opiekunów w swojej szkole. II etap - w miejscu wskazanym przez 
Organizatora.  
7. Na podstawie przesłanych wyników Koordynatorzy konkursu ustalą limit puntów 
w każdej kategorii, który zakwalifikuje najlepszych uczestników do II etapu konkur-
su  



8. Do 20.IV.2023 r. Koordynatorzy konkursu prześlą Szkolnym Opiekunom wyniki I 
etapu konkursu, ustalą termin oraz miejsce II etapu konkursu oraz prześlą tytuł 
książki dodatkowej dla każdej z kategorii.  
9. Test sprawdzający wiedzę uczestników zakwalifikowanych do II etapu będzie 
oparty o dodatkową lekturę z danej kategorii. 
10. Do 20.V.2023 r. zostanie zorganizowany II etap konkursu. O dokładnym miejscu 
i dacie II etapu konkursu Szkolni Opiekunowie zostaną poinformowani przez Koor-
dynatorów konkursu.  
11. Do 31.V.2023 r. Koordynatorzy konkursu ogłoszą wyniki, czyli protokoły z nazwi-
skami laureatów, finalistów i wyróżnionych oraz podadzą termin i miejsce uroczystej 
gali finałowej konkursu czytelniczego 2023.  
12. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.  

§ 6  
1. Przebieg konkursu: na początku każdego miesiąca (od stycznia do marca) Szkol-
ny Opiekun informuje uczniów biorących udział w Konkursie, jaką książkę należy 
przeczytać. Tytuł nowej lektury zostanie podany również na stronie www.mbpra-
dom.pl. W ustalonych wcześniej terminach zostaną dostarczone testy sprawdzające 
znajomość treści oraz rozumienie problematyki lektury dla danej kategorii (grupy 
wiekowej) oraz klucze odpowiedzi do testów.  
2. Napisane przez uczniów testy sprawdzają Szkolni Opiekunowie konkursu według 
klucza przygotowanego przez Organizatora. 

§ 7  
Testy i klucze konkursowe:  
1. Testy do lektur i klucze odpowiedzi stanowią własność intelektualną Organizato-

ra i Współorganizatorów konkursu, służą jedynie do sprawdzania znajomości 
lektur uczestników konkursu. Otrzymują je wyłącznie Szkolni Opiekunowie, któ-
rzy zgłosili swoje placówki do konkursu. Udostępnianie testów oraz kluczy od-
powiedzi osobom trzecim jest niedozwolone. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 
zmiany w treści testów oraz umieszczanie w nich dodatkowych wskazówek przez 
Opiekunów Szkolnych. 

2. W nadzwyczajnych okolicznościach (np.: ogłoszenie lockdownu, wprowadzenie 
nauki zdalnej bądź hybrydowej itp.) organizatorzy wprowadzą możliwość prze-
prowadzania testów on-line. W takim przypadku będą one musiały zostać prze-
prowadzone pod kontrolą Opiekuna Szkolnego (włączone kamera i mikrofon) w 
wyznaczonych terminach (zgodnych z § 5 Regulaminu). Czas pisania testu nie 
może przekroczyć 45 minut.  

§ 8  
Za rzetelne przeprowadzenie konkursu w szkołach odpowiadają Szkolni Opiekuno-
wie konkursu.  

§ 9  



Miejsce przeprowadzania: 1. I etap: szkoły zgłoszone do konkursu - pisanie testów. 
2. MBP w Radomiu - spotkania z wybranymi pisarzami, których książki znalazły się 
na liście lektur. 3. II etap: miejsce wyznaczone przez Organizatora. 4. Gala wręcze-
nia nagród - miejsce wyznaczone przez Organizatora.   

§ 10 
Lektury konkursowe:  
1. Przystąpienie Ucznia do Konkursu oznacza zgodę jego i jego Opiekuna Prawne-

go na zaproponowane przez Organizatorów pozycje książkowe. Lista książek 
wybranych do I i II etapu konkursu.  

I kat. (2-3 klasy SP) 
I etap:  
"Niezły bigos” Justyna Zaręba - styczeń 2023  
"Po co nam ta szkoła" z serii "Leon pyta" Marta H. Milewska - luty 2023  
"Jajko króla Robotyka" Zofia Stanecka - marzec 2023 
II etap: „Złote dziecko opowieść o małym Jacku Malczewskim” Marta W. Trojanowska - 
kwiecień/maj 2023 

II kat. (4-6 klasy SP) 
I etap: 
"Zwiadowcy (księga I) Ruiny Gorlanu" - John Flanagan - styczeń 2023 
"Dziennik cwaniaczka" - Jeff Kinney - luty 2023 
„Zaczarowana Pani Bibliotekarka” Eliza Mikulska - marzec 2023 
II etap:  
„Głupi Funio” Jerzy Wlazło - kwiecień/maj 2023 

III kat. (7-8 klasy SP) 
I etap:  
„Gwiazd naszych wina” John Green - styczeń 2023 
„Dzieci Gwiazd i Lustra Lodu” Katarzyna Izbicka - luty 2023 
„M jak dżem” Agnieszka Tyszka - marzec 2023 
II etap:  
„Tajemnica Starej Cerkwi” Zenon Gierała - kwiecień/maj 2023 

IV kat. (Szkoły ponadpodstawowe)  
I etap:  
„Legenda” Grażyna Jeromin-Gałuszka - styczeń 2023  
„Gdzie śpiewają raki” Delia Owens - luty 2023 
„Trójkąt niebezpieczeństwa” Marcin Kępa - marzec 2023 
II etap: 
„Wanda” (Cykl: Matki i córki) Izabela M. Krasińska - kwiecień/maj 2023 



2. Organizator i Współorganizatorzy konkursu nie są zobowiązani do zapewnia 
uczestnikom lektur. Wybrane tytuły są również dostępne w formie ebooków i 
audiobooków w bazie Legimi - darmowe kody dostępu można pobrać w wybra-
nych filiach MBP w Radomiu. Szczegóły na stronie www.mbpradom.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lektury lub podania lektury alter-
natywnej w trakcie trwania konkursu.  

4. Koordynatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wglądu w arkusze konkur-
sowe w celu sprawdzenia zgodności przyznanych punktów z kluczem odpowiedzi 
oraz weryfikacji prac i protokołów, a także prawo do obserwowania przebiegu 
konkursu w poszczególnych placówkach.  

§ 11 
Nagrody w Konkursie  
1. Fundatorem nagród książkowych dla laureatów jest Miejska Biblioteka Publiczna 

w Radomiu oraz Miasto Radom.  
2. Uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów, otrzymają tytuł Laureata 

(I etap) lub Finalisty (II etap). Progi dla otrzymania tytułów Laureata i Finalisty 
wynikają z ilości sklasyfikowanych uczestników w poszczególnych grupach wie-
kowych oraz rozkładu punktów. 

3. Nagrody, które nie zostaną odebrane na Gali będą przekazywane przedstawicie-
lom szkół w MBP w Radomiu na zasadach i w terminach określonych w Protoko-
łach Końcowych oraz na stronach www Organizatora.  

4. Nagrody nieodebrane przechodzą na rzecz Organizatorów.  

§ 12  
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkur-
su. Zmiany mogą być wprowadzone w formie Aneksu, który zostanie ogłoszony na 
stronach www Organizatora oraz przesłany na adresy poczty elektronicznej Szkol-
nych Opiekunów Konkursu.  


