
Regulamin szkolnego konkursu logopedyczno - plastycznego pt.: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Kobylinie. 
2. Cele konkursu: 

a. kształtowanie poprawności i wrażliwości językowej u uczniów; 
b. motywowanie do wspólnej pracy ucznia i rodzica nad rozwojem mowy  

z wykorzystaniem technik plastycznych; 
c. przybliżanie i kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 
d. pobudzanie twórczości i kreatywności oraz zdolności plastycznych ucznia; 
e. prezentowanie swoich umiejętności. 

3. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie klas I, II i III uczęszczający do Szkoły 
Podstawowej w Kobylinie. Dozwolony jest współudział rodzica w tworzeniu prac. Konkurs 
adresowany jest do uczniów w dwóch kategoriach: 

a. uczniowie korzystający z terapii logopedycznej; 
b. uczniowie nie korzystający z terapii logopedycznej.  

4. Format pracy: praca płaska formatu A4 lub A3. 
5. Technika wykonania: dowolna. 
6. Warunki uczestnictwa: 

a. każdy uczestnik wykonuje jedną pracę; 
b. uczeń ma za zadanie przygotować pracę plastyczną związaną z tematem konkursu, 

na której ujmie jak najwięcej elementów, w nazwach których zawarte są głoski: 
ciszące [ś, ź, ć, dź], syczące [s, z, c, dz], szumiące [sz, ż/rz, cz, dż], [r, l]. Do 
przedstawienia w pracy można wybrać całą grupę spółgłoskową lub jedną głoskę  
z wybranej grupy. 

c. praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie: imię i nazwisko, klasa; 
d. prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane; 
e. przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika 

regulaminu; 
f. uczestnik konkursu wraz z opiekunem wyraża zgodę na publikację prac.  

7. Terminy: 
a. składanie prac: do 2 grudnia 2019r. u wychowawców klas lub w  bibliotece 

przedszkolnej u logopedy; 
b. posiedzenie komisji konkursowej:  3 grudzień 2019r; 
c. ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród:  6 grudzień 2019r.  

8. Komisja powołana przez organizatora (skład komisji zostanie podany w późniejszym 
terminie) podczas oceny prac weźmie pod uwagę: 

a. zgodność z tematyką; 
b. poprawność materiału językowego;  
c. pomysłowość i oryginalność; 
d. staranność i estetykę wykonania. 

9. Jury może przyznać w każdej kategorii: 
a. trzy nagrody – I, II, i III miejsce; 
b. wyróżnienia; 
c. dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu. 

10. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu: 
a. Wszystkie nauczycielki – zachęcanie do udziału, zebranie prac; 
b. Monika Jakubek – propagowanie konkursu, opracowanie dokumentacji 

konkursowej, wykonanie dyplomów, zorganizowanie wystawy pokonkursowej; 
c. Dyr. Mariola Wojciechowska – powołanie komisji konkursowej, ogłoszenie 

wyników, zakup nagród. 


