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Katowice, 22 marca 2016 r. 
 P.T. 

Pani mgr Marianna Marciniak 
Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu 
 
W imieniu organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” dziękuję za 

zgłoszoną  gotowość współpracy przy przeprowadzeniu jego półfinału w dniu 15 kwietnia 2016 r. (piątek).  
Przesyłam szczegółowe informacje na temat przebiegu półfinału: 

1. Termin pisania testu: piątek 15 kwietnia, godz. 10.30 – 11.40 
2. Liczba uczestników:  maksymalnie kilkanaście osób  
3. Planowany przebieg: 
a) Rano ok. godz. 8.00   przesyłamy do Państwa w wersji elektronicznej: test, listę obecności, krótki list od organizatorów, 

krótki protokół konkursowy – prosimy o ich wydrukowanie w jednym egz., oprócz testów – te  
prosimy wydrukować zgodnie z ilością zgłoszonych drużyn – jeden test na jedną drużynę (ostateczna 
ilość będzie podana w liście obecności);  przygotowanie sali do pisania testu – stolik + krzesła dla każdej drużyny; 

 nr telefonu kontaktowego w dniu półfinału to: 535-530-235 
b) Od godz. 10-tej - przyjmowanie drużyn:  zaznaczanie obecności (TAK/NIE) przybyłych uczestników na liście obecności wraz z podpisem 

opiekuna przy danej szkole - sprawdzanie imienia i nazwiska z legitymacją szkolną; 
c) Od godz. 10.20 – 10.30 – przygotowanie do pisania testu  oficjalne powitanie uczestników półfinału i opiekunów;  przeczytanie krótkiego listu od organizatorów;  rozdanie testów zgodnie z kategorią klasową – dla 1-3 i 4-6 i przypomnienie o konieczności 

podpisania się na każdej kartce; 
d) Od godz. 10.30 – 11.40 – pisanie testu (70 minut)  czuwanie przez komisję (co najmniej dwie osoby) nad obiektywnym przebiegiem półfinału –, 

uczniowie piszą test drużynowo, mogą zatem konsultować się ze sobą w drużynie, ale nie mogą 
korzystać z książek, notatek, dodatkowych informacji;   członkowie komisji nadzorującej mogą przeczytać uczniom klas pierwszych pytania testowe – 
w razie zgłoszenia przez uczestników takiej konieczności; nie można jednak wyręczać uczniów 
w pisaniu, ani udzielać żadnych wskazówek dotyczących rozwiązywania testu; 

e) po godz. 11.40 – zakończenie półfinału  zebranie testów, sprawdzenie, czy są podpisane i podziękowanie za udział; 



 

 przekazanie informacji o tym, że testy będą sprawdzane przez komisję w Regionalnym Ośrodku 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, a wyniki umieszczone na stronie internetowej 
konkursu: www.wielka-liga.pl, w ciągu kilku dni. 

f) po godz. 11.40 – skanowanie:  skanowanie oddanych testów uczestników półfinału oddzielnie dla każdej z kategorii klasowej – 1-3 
i 4-6   nazwanie pliku (skanu) - prosimy wpisać w nazwie pliku województwo i miejscowość, w której 
przeprowadzony jest półfinał oraz kategorię klasową wg schematu, bez polskich liter:  
„województwo-miejscowość_1-3”; „województwo-miejscowość_4-6”; 
 np. slaskie-katowice_1-3  (dla kategorii 1-3) i slaskie-katowice_4-6 (dla kategorii 4-6)  skanowanie uzupełnionego i podpisanego protokołu;  skanowanie podpisanej listy obecności. 

g) Po skanowaniu - przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: testy@wielka-liga.pl   prosimy opisać temat wiadomości w następujący sposób:  
województwo – miejscowość – placówka (miejsce półfinałowe) – wyniki półfinału;  
 np. śląskie –Katowice – WOM – wyniki półfinału  treść wiadomości:  „Przesyłamy skany dokumentów półfinałowych; Liczba drużyn kl. 1-3: ….. ;  Liczba drużyn kl. 4-6 -
…..” 

Takie opisanie tematu, treści i nazw plików pozwoli nam na sprawniejsze sprawdzanie prac 
przesyłanych z całej Polski. 

h) Po zakończeniu pisania testu można przeprowadzić dodatkową promocję Państwa Instytucji:  np.  
przedstawić uczestnikom ofertę edukacyjną/kulturalną i/lub przygotować krótkie zajęcia kulturalne (np. 
występ artystyczny, warsztaty czytelnicze, obejrzenie wystawy). 
 Istnieje możliwość umieszczenie logotypu Państwa Instytucji na profilu społecznościowym i stronie 
internetowej konkursu. Jeżeli Państwo wyrażają chęć promocji Placówki w ten sposób, wówczas proszę o 
przesłanie elektronicznej wersji logotypu. 
 W związku z koniecznością przesłania do szkół harmonogramu półfinału uprzejmie proszę o informację, czy 
Państwo planują zorganizować dodatkowe zajęcia po napisaniu testu. Nadmieniam, że nie są one konieczne, 
ale z pewnością będą dodatkową atrakcją konkursu. 
Jeśli tak to proszę jeszcze o dane: 
- jakie to będą zajęcia (ogólna charakterystyka np. warsztaty teatralne/czytelnicze; obejrzenie wystawy; 
występ artystyczny)  
- ile będą trwały (np. 15min./30 min./45 min.) 
 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie konkursu Wielka Liga Czytelników.  
W razie pytań, proszę o kontakt. 

 
Łączę wyrazy szacunku, 
Robert Lipiński 
koordynator Województwa Wielkopolskiego 
668 677 668 
wielkopolskie@wielka-liga.pl 
 
 


