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Wspólnie tworzymy 
WIELKĄ  społeczność czytających



• KROK 1

Ustalić kto będzie koordynował 
działaniami w szkole/bibliotece –
zgłaszamy od 1 do 3 
koordynatorów

• KROK 2

Sprawdzić na stronie wielka-liga.pl 
lub napisać do Koordynatora 
Wojewódzkiego (lista KW na 
stronie) czy jest w regionie 
Koordynator Powiatowy 

Jak zapisać szkołę / bibliotekę do 
Wielkiej Ligi Czytelników? 



• KROK 3

Jeżeli jest Koordynator Powiatowy –
należy wówczas pobrać ze strony 
wielka-liga.pl formularz zgłoszeniowy 
dla szkół i bibliotek, wydrukować, 
wypełnić i przesłać do Koordynatora 
Powiatowego (skan formularza lub 
wersję papierową).

• KROK 4

Po otrzymaniu zgłoszenia, Koordynator 
Powiatowy wprowadza 
szkołę/bibliotekę do systemu obsługi 
projektu.

Jak zapisać szkołę / bibliotekę do Wielkiej Ligi Czytelników? 

Formularz zgłoszenia placówki



• KROK 5

Na adresy e-mail podane przy 
rejestracji zostaną wysłane linki 
aktywacyjne. Po ich uruchomieniu 
pojawi się panel systemu z dwoma 
okienkami na hasło. Należy wówczas 
ustalić, wpisać i zapamiętać własne 
hasło do systemu. 

Uwaga! W przypadku, gdyby link 
kierował nas na inną stronę, należy go 
skopiować bezpośrednio do paska 
adresu.

Jak zapisać szkołę / bibliotekę do Wielkiej Ligi Czytelników? 



• UWAGA! Jeżeli nie ma Koordynatora 
Powiatowego – można zgłosić 
szkołę/biblioteką jako Koordynatora 
Powiatowego lub zapytać 
zaprzyjaźnioną instytucję kulturalno-
oświatową w powiecie (np. 
biblioteka publiczna, ośrodek 
kultury) czy podejmie się działań 
Koordynatora Powiatowego. 
Zgłoszenia kandydatów na 
Koordynatorów Powiatowych 
przyjmuje Koordynator Wojewódzki. 
Konkurs odbywa się w tych 
powiatach, w których działa 
Koordynator Powiatowy.

Jak zapisać szkołę / bibliotekę do Wielkiej Ligi Czytelników? 



• KROK 1

Przekazujemy uczniom chętnym do udziału w 
konkursie zgodę do podpisania przez 
rodzica/opiekuna prawnego.

• KROK 2

Po otrzymaniu podpisanej zgody, 
wprowadzamy dane ucznia (imię, nazwisko, 
klasa, e-mail) do systemu obsługi projektu.

• KROK 3 

Uczeń (rodzic) otrzyma link aktywacyjny do 
swojego konta. Po uruchomieniu i ustaleniu 
hasła, jego konto będzie aktywne.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Rejestracja uczniów. 



• KROK 1

Logujemy się do systemu obsługi projektu.

• KROK 2

W zakładce „Formularze” dokonujemy 
wyboru od 10 do 20 tytułów książek 
konkursowych, osobno dla kategorii 
klasowej 1-4 i 5-8.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Formularze. 

UWAGA!

Wyboru książek 

dokonujemy tylko raz, nie 

ma możliwości korekty.



• KROK 3

Po wyborze, formularze z pytaniami i 
odpowiedziami automatycznie pojawią się na 
koncie koordynatora w formie plików pdf z 
możliwością pobrania na dysk komputera. Testy z 
pytaniami umieszczone są na dwóch stronach 
A4.

• KROK 4

Wypożyczamy książki i przekazujemy uczniom 
wydrukowany test do danego tytułu.

KROK 5

Uczeń bierze formularz do domu, a po 
wypełnieniu przekazuje koordynatorowi 
szkolnemu/bibliotecznemu. 

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Formularze. 



• KROK 3

Po wyborze, formularze z pytaniami i 
odpowiedziami automatycznie pojawią się na 
koncie koordynatora w formie plików pdf z 
możliwością pobrania na dysk komputera. Testy 
z pytaniami umieszczone są na dwóch stronach 
A4.

• KROK 4

Wypożyczamy książki i przekazujemy 
wydrukowane testy do danego tytułu. 
Uczniowie rozpoczynają czytelniczą przygodę

• WAŻNE!

W systemie obsługi projektu jest zakładka 
Magazyn Plików, warto do niej zajrzeć 

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Formularze. 



• KROK 1

Uczeń rozwiązuje test w domu – najlepiej 
czytając książkę w gronie rodzinnym.

• KROK 2

Uzupełniony test uczeń przekazuje 
koordynatorowi szkolnemu 
/bibliotecznemu.

• KROK 3

Koordynator sprawdza test z kluczem 
odpowiedzi.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Sprawności czytelnicze. 



• KROK 4

Koordynator wprowadza wyniki ucznia w 
systemie – test zaliczony/niezaliczony.

• KROK 5

Jeżeli sprawdzona praca ma minimum 80 
pkt koordynator wręcza uczniowi  znaczek 
sprawności. (Jedną sprawność można 
przyznać uczniowi, który jest laureatem 
innego konkursu czytelniczego – w systemie 
zaznaczamy kolumnę „+”).

KROK 6 

Razem z pierwszym znaczkiem sprawności 
koordynator wręcza uczniowi kartę 
sprawności czytelniczych.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Sprawności czytelnicze. 



Do 31 stycznia należy przeprowadzić test 
kwalifikacyjny.

Test pisany jest przez uczniów, którzy 
zdobyli 6 sprawności czytelniczych. 

Test będzie pisany w szkole/bibliotece, w 
której przebiega pierwszy etap konkursu.

Pytania będą dotyczyły jednej książki 
(całości). Koordynator wybierze tytuł 
spośród kilku dostępnych lub może sam 
opracować test do dowolnej książki.

Test ma na celu wyłonienie trzech 
najlepszych uczestników.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. Test kwalifikacyjny. 



Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie. 

Zachęcamy do wspólnej zabawy i promowania czytelnictwa.

Niech literatura będzie inspiracją do dobrej rozrywki i rozwijania 
ważnych umiejętności.

Przeprowadzenie etapu pierwszego. 



Dzieci są szczęśliwe, że za kilka dni 
będą mogły wreszcie (tak mówią :) 

zacząć czytać wybrane książki 
i rozwiązywać testy WLC. I niech 

ktoś powie, że nie można zachęcić 
dzieciaków do czytania! :))

Szkoła Podstawowa w Katowicach

Inspiracją do naszych działań jest zaangażowanie 

dzieci, młodzieży, nauczycieli, bibliotekarzy, 

pracowników instytucji kultury i oświaty, rodziców, 

całych rodzin i społeczności lokalnych w realizację 

projektu. 


