
REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO 

„JĘZYCZKIEM PĘTLICZKIEM MALOWANE” 

CELE KONKURSU  
1. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz rozwijanie umiejętności manualnych.  
2. Stwarzanie możliwości i zachęcanie do kreatywnego sposobu utrwalania trudnych głosek. 
3. Szerzenie wiedzy na temat prawidłowej artykulacji trudnych głosek w terapii logopedycznej oraz zachęcanie 

do ćwiczeń na terenie domu. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Organizatorem Konkursu "Języczkiem pętliczkiem malowane” jest Szkoła Podstawowa Nr 357 przy ulicy 

Zachodzącego Słońca 25, 01-495 w Warszawie. 
2. Koordynatorami konkursu są: Jolanta Pluta - logopeda, Aleksandra Kasprzyk - logopeda, Milena Maliszewska 

– pedagog specjalny. 
3. Konkurs „Języczkiem pętliczkiem malowane” przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 oraz dzieci z oddziałów 

przedszkolnych (5-6 lat), ze szkół i przedszkoli gminy Bemowo.  
4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej zawierającej jak najwięcej elementów, 

w nazwach których zawarte są trudne głoski. Można wybrać całą grupę głoskową np. [sz rz cz dż] czy [s z c dz] 
lub jedną trudną głoskę [sz] lub [r], bądź inne głoski. Praca może być oparta na dowolnej tematyce.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę. 
6. Pracę konkursową należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, szkoła/przedszkole 

oraz klasa/grupa. Do każdej pracy należy dołączyć Kartę Zgłoszenia (Załącznik Nr 1 Regulaminu). 
7. Format pracy: A4 lub A3, 
8. Technika pracy: dowolna. 

WAŻNE TERMINY 

• Ogłoszenie konkursu: 02.03.2023 

• Termin składania prac: 06.03.2023 - 24.03.2023 

• Miejsce składania prac: Szkoła Podstawowa Nr 357, ul. Zachodzącego Słońca 25, 01- 495 Warszawa. 
DOPISEK: Gabinet logopedyczny 36 

• Ogłoszenie wyników nastąpi między: 27.03 - 31.03.2023 

KRYTERIA OCENY PRAC 

• Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

• Pomysłowość pracy. 

• Technika wykonania pracy 

• Estetyka pracy. 

• Słownictwo użyte do opisu ilustracji. 

• Poprawność ortograficzna. 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie: logopedzi, 

przedstawiciel nauczycieli klas 1-3, przedstawiciel wychowawców grup przedszkolnych. 
2. Lista laureatów wraz z zwycięskimi pracami zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły 

Podstawowej Nr 357. 
3. Ze zwycięzcami konkursu skontaktujemy się indywidualnie na maila kontaktowego podanego w karcie 

zgłoszeniowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu: Jolanta 

Pluta: jcudna@eduwarszawa.pl 
2. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr. 1 niniejszego Regulaminu.  
3. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji pracy w szkole oraz na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 357. 
 



Załącznik Nr 1. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

„JĘZYCZKIEM PĘTLICZKIEM MALOWANE” 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka  

Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Szkoła/Przedszkole: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klasa/Grupa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail kontaktowy rodzic/wychowawca…………………………………………………………………………………………………………... 
 

w konkursie „JĘZYCZKIEM PĘTLICZKIEM MALOWANE” organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 357 przy 

ulicy Zachodzącego Słońca 25, 01-495 w Warszawie.  

Rozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dziecka. 
Wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowane pracy konkursowej. Dane uczestników będą przetwarzane w 
celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych 
(dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji konkursu.  

 

 

……………….……………                                                                            …………………………………………………………………….. 
(miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 


