Zapraszamy do udziału
w VII Dzielnicowym Logopedycznym Konkursie Plastycznym
„Mój ulubiony wierszyk logopedyczny”.
Konkurs adresowany jest do dzieci uczestniczących w zajęciach terapii
logopedycznej w przedszkolach i szkołach na terenie dzielnicy Białołęka.
Celem konkursu jest umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym
i szkolnym, szczególnie z trudnościami w mówieniu, prezentacji swoich umiejętności,
talentów plastycznych. Konkurs jest dodatkową formą podnoszenia motywacji u dzieci
do poprawnej artykulacji, wspierającą prawidłową wymowę.
Praca powinna zawierać rysunek przedstawiający ulubiony wiersz, który
dziecko ćwiczą z logopedą. Wykonanie dowolną techniką plastyczną, format pracy A4.
Termin nadsyłania prac: do 28 maja 2018 r.
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi
w Warszawie.
Na zwycięzców konkursu czekają cenne nagrody!!! 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 29.05.2018r. Informacja o zwycięzcach
zostanie wysłana drogą mailową. Finał konkursu odbędzie się w Szkole
Podstawowej nr 314 dnia 06 czerwca 2018r.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci,
które uczestniczą
w zajęciach logopedycznych.

REGULAMIN KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 314 w Warszawie.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w następujących kategoriach wiekowych:
I – 3, 4 - LATKI
II – 5, 6 - LATKI (STARSZAKI ORAZ KLASY „0”)
III – DZIECI UCZĘSZCZAJACE DO KLAS 1-3 SP
3. Praca ma zawierać rysunek przedstawiający ilustrację do wiersza, które dzieci
ćwiczyły z logopedą. Praca może być wykonana pod opieką rodzica, nauczyciela,
logopedy, pedagoga lub innej dorosłej osoby.
4. Format pracy: A4, technika dowolna.
5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać: metryczkę (litery drukowane: imię i
nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres i tel. placówki, imię i nazwisko opiekuna
dziecka). Prosimy również o czytelnie napisany bądź wydrukowany wiersz - na
oddzielnej kartce.
6. Prace należy dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową) na adres organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 314
ul. Porajów 3
03-188 Warszawa
z dopiskiem: „KONKURS LOGOPEDYCZNY”
7. Termin nadsyłania prac: do 28.05.2018r.
8. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Prace niezgodne z regulaminem lub
oddane po terminie nie będą oceniane.
9. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 29.05.2018 r. Lista zwycięzców przesłana
zostanie drogą mailową do placówki. Uroczysty finał konkursu odbędzie się
06.06 o godz. 10.00.
10. Przewidujemy atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu.
11. W czasie finału dzieci będą mogły zaprezentować ulubione wiersze oraz obejrzeć
wystawę wszystkich prac.
12. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w Regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
nagrodzonych osób i opiekunów.
Koordynatorzy konkursu: Małgorzata Karasek, Agata Szewczyk.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: malgorzata.karasek@sp314.pl

