
Współpraca z Koordynatorami Powiatowymi

Zapraszamy do organizacji konkursu Wielka Liga Czytelników. 

W roku szkolnym 2021/2022 będziemy organizowali konkurs wojewódzki, 

zapraszając do udziału szkoły i placówki z całego województwa śląskiego.



Zadania Koordynatora Powiatowego:
1.   Przesłanie do Koordynatora Wojewódzkiego zgłoszenia Państwa Placówki. 

Zgłoszenia i wszystkie zapytania proszę kierować na adres: 

slaskie@wielka-liga.pl 

2.  Promowanie konkursu wśród szkół i placówek w Państwa regionie: umieszczenie informacji na stronie

internetowej i portalach społecznościowych, wysłanie zaproszeń do szkół, placówek kulturalno-

oświatowych, wydziałów edukacji. (Rozesłanie formularzy zgłoszeniowych, regulaminu, plakatu do szkół,  

które w ubiegłych latach brały udział w konkursie oraz do szkół z baz adresowych).

3.  Wprowadzanie na platformę WLC zgłoszeń ze szkół z powiatu. Sprawdzanie poprawności danych 

z formularza. Wysłanie haseł, ich ewentualny reset po zgłoszeniu nauczyciela-bibliotekarza.





4.  Objęcie opieką uczestników konkursu i koordynatorów pierwszego etapu 

oraz udzielanie informacji.

5.  Przeprowadzenie etapu powiatowego. Wygenerowanie informacji o uczestnikach 

etapu powiatowego z platformy WLC. W przypadku konkursu online – rozesłanie 

linków półfinałowych i finałowych do Koordynatorów Szkolno-Bibliotecznych 

w powiecie. Zadaniem Koordynatora Powiatowego będzie też wypisanie 

i rozesłanie dyplomów dla uczestników półfinału powiatowego i Koordynatorów  

Szkolno-Bibliotecznych. 

Pamiętajmy! 

Z każdego powiatu wyłaniamy drużynę zwycięską. Jeśli koordynujemy więcej niż jeden 

powiat, będziemy mieć więcej drużyn zwycięskich. Nie łączymy szkół 

z różnych powiatów w ramach jednego powiatowego półfinału.



Koordynatorzy Powiatowi Województwa Śląskiego







Kilka informacji do przekazania Koordynatorom Szkolno-Bibliotecznym:

• Zgłoszenie Placówki Koordynatorzy Szkolno-Biblioteczni przesyłają 

na adres mailowy Koordynatora Powiatowego;

• Wielka Liga Czytelników na świadectwie uczniów – konieczność wpisania 

pełnej nazwy konkursu – Wojewódzki Konkurs „Wielka Liga Czytelników” 

– w ankiecie przesłanej dyrektorom szkół przez Kuratorium Oświaty;

• Wszelkie niezbędne informacje szkoły z całego województwa odnajdą 

na stronie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy 

w Katowicach: https://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/1130-

wojewodzki-konkurs-wielka-liga-czytelnikow-2021

Umieszczono tam m.in. wykaz adresów Koordynatorów Powiatowych 

– podpowiedź, gdzie wysłać zgłoszenie szkoły do Konkursu WLC. 

https://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/1130-wojewodzki-konkurs-wielka-liga-czytelnikow-2021






• Aktywna jest strona Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników:
https://katowice.wielkaliga.pl/index.html

oraz fanpage na FB: Wielka Liga Czytelników - Strona główna | Facebook;

Kontakt:

• Dla Koordynatorów Powiatowych: slaskie@wielka-liga.pl

• Dla Szkół i Przedszkoli Powiatu Katowice: wlc@pbw.katowice.pl

• Dla wszystkich zapytań i spraw związanych z Certyfikatem WLC: certyfikat@wielka-liga.pl

https://katowice.wielkaliga.pl/index.html
https://pl-pl.facebook.com/WielkaLiga
mailto:slaskie@wielka-liga.pl
mailto:wlc@pbw.katowice.pl
mailto:certyfikat@wielka-liga.pl


Książki półfinałowe i finałowe:

Na podstawie 

rekomendacji Centrum 

Literatury Dziecięcej 

w Oświęcimiu i redakcji 

„Guliwera. Czasopisma 

o Książce dla Dzieci” 

Komitet Organizacyjnych 

WLC wybrał następujące 

książki:













Dziękuję za uwagę.

Aleksandra Zielińska


