
1 
 

Regulamin projektu 
Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników 

„Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” 
w roku szkolnym 2019/2020 

 
 

I. Postanowienia ogólne 

1. Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” to 
projekt czytelniczy skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, bibliotek publicznych, 
szkół specjalnych,  szkół średnich oraz szkół policealnych. 

2. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

II. Organizatorzy 

1. Organizatorami projektu są: 
 Stowarzyszenie „Wielka Liga” – główny organizator; 
 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach; 
 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach; 
 Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; 
 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach; 
 Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach. 

2. Przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji tworzą Komitet Organizacyjny projektu. 
3. Organizatorami lokalnymi są instytucje pełniące funkcje Koordynatorów Wojewódzkich 

Certyfikatu.  
 

III. Cele projektu 

1. Rozwijanie kultury czytelniczej dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzieży. 
2. Kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą. 
3. Promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. 
4. Promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placówkach 

oświatowych.  
5. Promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej. 
6. Promowanie literatury regionalnej i światowej. 

 

IV. Terminarz 

1. Projekt przeprowadzony zostanie w okresie od 25 listopada 2019 r. do 17 kwietnia 
2020 r.  

2. Rejestracja placówek: od 25 listopada 2019r. do 10 stycznia 2020 r. 
3. Składanie sprawozdań i dostarczanie dokumentacji do 17 kwietnia 2020 r. 
4. Podsumowanie projektu wraz z wręczeniem Certyfikatów i prezentacją działań nastąpi 

w maju lub w czerwcu 2020 r. Miejsce i termin ustala Koordynator Wojewódzki. Placówki 
zostaną powiadomione przez Koordynatora o miejscu i terminie uroczystości pocztą 
elektroniczną. 
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V. Zgłoszenia 

1. Przedszkola, szkoły podstawowe, biblioteki publiczne i szkoły specjalne deklarują chęć 
uczestnictwa w projekcie wraz ze zgłoszeniem do V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga 
Czytelników” zaznaczając na formularzu zgłoszeniowym stosowną opcję: „Deklaruję chęć 
udziału w projekcie Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników Placówka Aktywnie Promująca 
Czytelnictwo”. 

2. Szkoły średnie i szkoły policealne zgłaszają chęć udziału w projekcie poprzez stosowny 
formularz, który będzie udostępniony na stronie www.wielka-liga.pl w zakładce Certyfikaty. 
Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć właściwemu Koordynatorowi Wojewódzkiemu. 

 

VI. Zasady uzyskania Certyfikatu 

1. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie 
Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2019/2020 jest zrealizowanie zadań 
obowiązkowych oraz dwóch dodatkowych, wybranych spośród wymienionych w punkcie 
VII niniejszego regulaminu. 

2. Zadania powinny być zrealizowane: od 1 września 2019 r. do 17 kwietnia 2020 r. 
3. Podczas realizacji zadań należy zadbać o dokumentację fotograficzną, którą należy dołączyć 

do sprawozdania. Zdjęcia (maksymalnie dwa do każdego zadania) należy opisać tytułem 
zadania. 

4. Formularz sprawozdania będzie dostępny w systemie obsługi projektu oraz u Koordynatora 
Wojewódzkiego. 

5. Wypełniony i podpisany formularz sprawozdania wraz z załącznikami należy dostarczyć 
w formie papierowej do Koordynatora Wojewódzkiego, w kopercie z dopiskiem Certyfikat 
Wielkiej Ligi Czytelników. 

6. Placówki, które w ramach zadań konkursowych wykonają Książkę artystyczną, 
zobowiązane są dostarczyć ją wraz ze sprawozdaniem.  

7. Sprawozdanie należy również opublikować na stronie internetowej placówki starającej się 
o Certyfikat. 

8. Termin składnia sprawozdania i opublikowania go na stronie internetowej: do 17 kwietnia 
2020 r. 

9. Oceny zadań dokona niezależna komisja konkursowa. W skład jury wchodzą 
przedstawiciele organizatora lokalnego oraz zaproszeni goście. 

10. Głównemu Organizatorowi projektu przysługuje prawo wglądu do sprawozdań i wnoszenia 
własnych uwag. 

11. Powiadomienie placówki o przyznaniu Certyfikatu zostanie przesłane drogą elektroniczną 
na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. 

12. Wręczenie Certyfikatu odbędzie się w maju lub w czerwcu 2020 r. Placówki zostaną 
powiadomione przez Koordynatora Wojewódzkiego o miejscu i terminie spotkania pocztą 
elektroniczną. 

 
 
 
 
 
 

VII. Zadania projektowe 

http://www.wielka-liga.pl/
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Zadania projektowe dla wszystkich uczestników składają się z zadań obowiązkowych 
oraz dwóch zadań do wyboru. 

1. Zadania dla przedszkoli: 
a) Zadania obowiązkowe: 
 Zdobycie przez przedszkolaków 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi 

Czytelników z ogólnej liczby zapisanych do przedszkola. To znaczy: jeżeli do 
przedszkola uczęszcza np. 100 dzieci, to w sumie muszą zdobyć 50 sprawności 
czytelniczych (1 sprawność to opis do jednej książki sporządzony w Pamiętniku 
Młodego Czytelnika). Do sumy sprawności wlicza się każdy prawidłowy opis, nawet z 
Pamiętnika niewypełnionego w całości, tzn. jeżeli w Pamiętniku dziecka jest tylko 
jeden opis, to wlicza się on do sumy sprawności zdobytych przez wszystkie dzieci z 
przedszkola. 
W zdobywaniu sprawności może pomóc promocja konkursu „Wielka Liga 
Czytelników” na terenie przedszkola poprzez: przekazanie informacji o konkursie na 
zebraniach z rodzicami, wywieszenie plakatu na terenie placówki, zamieszczenie 
informacji o konkursie na stronie internetowej przedszkola, indywidualne rozmowy z 
rodzicami itp.  

 Zorganizowanie Festiwalu baśni i legend wybranego regionu Polski. Przykładowa 
realizacja zadania (działania do wyboru): pokaz mody lub  bal przebierańców postaci z 
baśni i legend regionalnych, czytanie baśni i legend połączone np. z konkursem 
plastycznym, inscenizacją. 

b) Zadania do wyboru – spośród poniższych propozycji przedszkola wybierają dwa 
do realizacji: 
 Wykonanie „książki artystycznej”. 

Książka artystyczna – praca plastyczna, wykonana w formie książki, inspirowana 
dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki i materiały (malarstwo, 
rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.). 

 Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”. 

 Prowadzenie kącika wymiany książek.  

 Zorganizowanie spotkania autorskiego.  

 Przeprowadzenie imprezy czytelniczej np. konkursu recytatorskiego, wystawy 
promującej czytelnictwo itp.  

 Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.  

 Inne działania o charakterze czytelniczym. 

2. Zadania dla szkół podstawowych i bibliotek publicznych: 
a) Zadania obowiązkowe: 

Zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników 
z ogólnej liczby zapisanych do placówki. To znaczy: jeżeli do szkoły uczęszcza/do 
biblioteki publicznych jest zapisanych np. 200 uczniów, to w sumie muszą zdobyć 100 
sprawności czytelniczych (1 sprawność to zaliczenie testu do jednej książki). Do sumy 
sprawności wlicza się każdy zaliczony test, nawet przez ucznia, który nie zdobył 
kompletu sprawności, tzn. jeżeli uczeń zaliczył tylko jeden test, to wlicza się do sumy 
sprawności zdobytych przez wszystkich uczniów placówki. 
W zdobywaniu sprawności może pomóc promocja konkursu „Wielka Liga 
Czytelników” na terenie placówki poprzez: przekazanie informacji o konkursie na 
zebraniach z rodzicami, wywieszenie plakatu na terenie placówki, zamieszczenie 
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informacji o konkursie na stronie internetowej placówki, indywidualne rozmowy z 
rodzicami itp.  

 Zorganizowanie Festiwalu baśni i legend wybranego regionu Polski. Przykładowa 
realizacja zadania (działania do wyboru): pokaz mody lub  bal przebierańców postaci z 
baśni i legend regionalnych, czytanie baśni i legend połączone np. z konkursem 
plastycznym, inscenizacją, pasowanie na czytelnika z wykorzystaniem baśni i legend. 

b) Zadania do wyboru – spośród poniższych propozycji placówki wybierają dwa do 
realizacji:  
 Wykonanie „książki artystycznej”. 

Książka artystyczna – praca plastyczna, wykonana w formie książki, inspirowana 
dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki i materiały (malarstwo, 
rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.) 

 Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”. 

 Zorganizowanie wielopokoleniowej debaty o wartościach niesionych przez 
czytelnictwo. 

 Prowadzenie kącika wymiany książek.  

 Zorganizowanie spotkania autorskiego.  

 Przeprowadzenie imprezy czytelniczej np. konkursu recytatorskiego, wystawy 
promującej czytelnictwo, dzień bohatera książki (np. dzień Kubusia Puchatka) itp. 

 Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.  

 Zorganizowanie wieczoru poezji. 

 Inne działania o charakterze czytelniczym.  

3. Zadania dla szkół specjalnych:  
a) Zadania obowiązkowe:  

Zdobycie przez uczniów 50% sprawności czytelniczych Wielkiej Ligi Czytelników z 
ogólnej liczby zapisanych do szkoły. To znaczy: jeżeli do szkoły uczęszcza np. 100 
uczniów, to w sumie muszą zdobyć 50 sprawności czytelniczych (1 sprawność to opis 
do jednej książki sporządzony w Pamiętniku Młodego Czytelnika). Do sumy 
sprawności wlicza się każdy prawidłowy opis, nawet z Pamiętnika niewypełnionego w 
całości, tzn. jeżeli w Pamiętniku ucznia jest tylko jeden opis, to wlicza się on do sumy 
sprawności zdobytych przez wszystkich uczniów szkoły. 
W zdobywaniu sprawności może pomóc promocja konkursu „Wielka Liga 
Czytelników” na terenie szkoły poprzez: przekazanie informacji o konkursie na 
zebraniach z rodzicami, wywieszenie plakatu na terenie placówki, zamieszczenie 
informacji o konkursie na stronie internetowej szkoły, indywidualne rozmowy z 
rodzicami itp.  

 Zorganizowanie Festiwalu baśni i legend wybranego regionu Polski. Przykładowa 
realizacja zadania (działania do wyboru): pokaz mody lub  bal przebierańców postaci z 
baśni i legend regionalnych, czytanie baśni i legend połączone np. z konkursem 
plastycznym, inscenizacją. 

b) Zadania do wyboru – spośród poniższych propozycji szkoły wybierają dwa do realizacji: 
 Wykonanie „książki artystycznej”. 

Książka artystyczna – praca plastyczna, wykonana w formie książki, inspirowana 
dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki i materiały (malarstwo, 
rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.). 

 Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”. 

 Prowadzenie kącika wymiany książek.  
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 Zorganizowanie spotkania autorskiego.  

 Przeprowadzenie imprezy czytelniczej np. konkursu  recytatorskiego, wystawy 
promującej czytelnictwo itp.  

 Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.  

 Inne działania o charakterze czytelniczym. 

4. Zadania dla szkół średnich i szkół policealnych: 
a) Zadania obowiązkowe: 
 Opracowanie dwóch testów (wraz z kluczem odpowiedzi) do dwóch książek 

wybranych przez Koordynatora Placówki we współpracy z uczniami. Wzory 
formularzy oraz wskazówki tworzenia testów będą dostępne u Koordynatora 
Wojewódzkiego. Ostateczną postać testów w wersji papierowej należy dołączyć do 
sprawozdania z działań w ramach zdobywania Certyfikatu przesyłanego do 
Koordynatora Wojewódzkiego. 

 Zorganizowanie festiwalu literatury np. festiwal dzieł wybranego autora, festiwal 
utworów regionalnych. Przykładowa realizacja zadania (działania do wyboru): pokaz 
mody oparty na motywach literackich, czytanie utworów połączone z konkursem 
plastycznym, inscenizacją, dramą itp. 

b) Zadania do wyboru - spośród poniższych propozycji szkoły wybierają dwa do realizacji: 
 Wykonanie „książki artystycznej”. 

Książka artystyczna – praca plastyczna, wykonana w formie książki, inspirowana 
dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki i materiały (malarstwo, 
rysunek, kolaż, fotografia, grafika itp.). 

 Zebranie 10 recenzji książek z literatury młodzieżowej. 

 Prowadzenie kącika wymiany książek.  

 Zorganizowanie spotkania autorskiego.  

 Przeprowadzenie imprezy czytelniczej, np. konkursu recytatorskiego, wystawy 
promującej czytelnictwo, happeningu. 

 Zorganizowanie dla uczniów debaty szkolnej nt. „Dlaczego warto czytać?” 

 Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej. 

 Zorganizowanie wieczoru poezji. 

 Nawiązanie współpracy z biblioteką pedagogiczną, biblioteka miejską lub innymi 
bibliotekami szkolnymi w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz 
promocji czytelnictwa. 

 Inne działania o charakterze czytelniczym. 
 

VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator, ma prawo dokonywania zmian w regulaminie, które obowiązują od momentu 
umieszczenia ich na stronie www.wielka-liga.pl 

2. Udział w projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez Koordynatorów i Uczestników 
projektu na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji, dokumentacji 
oraz promocji projektu. Ponadto Koordynatorzy i Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na 
stronach internetowych i profilach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów 
konkursu treści sprawozdań oraz na publikację zdjęć z realizacji projektu. Dane są przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem 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 

http://www.wielka-liga.pl/
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rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r.). 
Wizerunek uczestników konkursu jest chroniony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2017, 
poz. 880 z późn. zm.).  

 


