
Regulamin międzyszkolnego konkursu logopedycznego  

objętego patronatem Miasta i Gminy Skaryszew 

1. Temat konkursu: „Czy na wady nie ma rady?”  

2. Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela 

Makuszyńskiego w Makowie zwana dalej Organizatorem. 

3. Termin nadsyłania prac: do 26 kwietnia 2019 r.  

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas „0” – IV.  

5. Organizator wyróżnia dwie kategorie: 

I – uczniowie klas „O” – II 

II – uczniowie klas III – IV 

6. Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, 

szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja swoich umiejętności, 

zdolności plastycznych oraz wspólna praca logopedy, pedagoga, psychologa, rodzica 

i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.  

7. W ramach Konkursu na adres Organizatora, należy nadesłać bądź dostarczyć pracę 

plastyczną w oparciu o literaturę Jana Brzechwy, służącej wzbogacaniu słownictwa 

i poszerzaniu kompetencji językowych dziecka. Praca powinna zawierać ilustracje 

wierszy Jana Brzechwy prezentujących w sposób humorystyczny ludzkie wady.  

8. Format pracy: A3.  Technika: dowolna.   

9. Każda praca musi być zaopatrzona z tyłu w metryczkę. Metryczka powinna zawierać 

(litery drukowane):  

• imię i nazwisko uczestnika,  

• klasę do której uczęszcza uczeń,  

• dane placówki, do której uczęszcza uczestnik,  

• imię i nazwisko opiekuna (osoby przygotowującej dziecko do konkursu),  

• telefon kontaktowy do opiekuna,  

• imię, nazwisko i podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka.  

10. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres Organizatora:  

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie 

ul. Szkolna 6 

26 – 640 Skaryszew 

11. Przebieg konkursu jest dwuetapowy. Pierwszy etap konkursu jest wewnątrzszkolny, 

przeprowadzany przez Szkolną Komisję Konkursową, która dokonuje wyboru prac do 

etapu gminnego. Spośród wszystkich prac zgłoszonych biorących udział w konkursie 

w danej placówce, należy wybrać 3, które będą brały udział w drugim etapie. 



Drugi etap międzyszkolnego gminnego konkursu przeprowadzony będzie przez Publiczną 

Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie. Oceny prac dokona Komisja 

Konkursowa. 

12. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:  

a) Oryginalność  

b) Zgodność z tematem  

c) Estetyka  

13. Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace. Werdykt komisji konkursowych 

jest ostateczny. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 

pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela 

Makuszyńskiego w dniu 05.05.2019 r. w Makowie na terenie placówki. Lista 

zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora 

http://szkolamakow.skaryszew.pl. 

14. Dostarczone na konkurs egzemplarze prac nie będą oddawane uczestnikom.  

15. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem pracy konkursowej dziecka oraz 

zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na nieodpłatne, 

nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez 

Organizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą 

być utrwalane na fotografii i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia może być 

poddawana utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na 

stronie internetowej Organizatora, na tablicach, w gablotach, kronikach, materiałach 

promocyjnych Organizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/opiekuna.   

16. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla laureatów.  

17. Dane osobowe w zakresie określonym w pkt. 9 niniejszego Regulaminu zbierane są 

w celu przeprowadzenia konkursu. Istnieje prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz ich poprawianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia 

udziału w konkursie.   

18. Wysyłając bądź dostarczając pracę na adres Organizatora rodzic/opiekun uczestnika 

potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.  

19. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Organizatora. 

 

Marta Żardecka 

Monika Skrzypczak 

http://szkolamakow.skaryszew.pl/

