
Regulamin  

Konkursu Logopedycznego „Język – narzędzie porozumiewania” 

 

 

1. Temat konkursu: „Język – narzędzie porozumiewania” 

2. Organizatorem konkursu jest Monika Kwaśniak, logopeda w Szkole Podstawowej w Siennicy 

Nadolnej. 

3. Czas trwania konkursu od 07.12.2020r. do 29.01.2021r.  

4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8. 

5. Celem konkursu jest: 

- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się  

   i rozwijania umiejętności językowych, 

- rozwijanie uzdolnień uczniów, 

- stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności, 

- motywowanie uczniów do podnoszenia kompetencji językowych, społecznych i cyfrowych, 

- rozwijanie  wśród  uczniów   zainteresowań  informatycznych,  w  tym  posługiwania  się    

   narzędziami multimedialnymi, 

-stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania wiedzy o języku  

  jako narzędzia porozumiewania się, 

- podniesienie samooceny uczniów. 

6. Konkurs składa się z jednego etapu.  

Zadaniem uczniów jest wykonanie prezentacji multimedialnej zgodnej z podanym tematem  

i przesłanie jej do organizatora razem z załączoną Zgodą i Oświadczeniem opiekuna prawnego. 

  7. Forma pracy: prezentacja multimedialna. 

8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wykonanych prac do dnia zakończenia   

     naboru. 

9. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego: 

a)  zgodę na udział dziecka w konkursie oraz na udostępnienie wykonanych prezentacji na stronie   

     szkoły oraz podczas zajęć edukacyjnych,  

b) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zamieszczanie  

     na stronie internetowej szkoły wizerunku dziecka biorącego udział w konkursie. 

10. Na konkurs należy zgłosić jedną prezentację. Prezentacja powinna składać się z minimum   

      pięciu slajdów, maksimum dziesięciu. 

11. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie!  Pamiętamy o prawach     

      autorskich!  

12. Prace należy dostarczyć na adres organizatora logopedamonika1@gmail.com wiadomością  

mailto:logopedamonika1@gmail.com


o temacie: Konkurs logopedyczny 2020 z dopiskiem imienia i nazwiska autora pracy  

oraz klasy, np. Konkurs logopedyczny-Jan Kowalski-klasa 6 

13.Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prezentacje. Od decyzji komisji  

      nie ma odwołania. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni  

      od ukończenia konkursu.  

14. Po zakończeniu konkursu prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność   

      organizatora. 

15. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrodę oraz dyplom w formie elektronicznej lub stacjonarnie. 

16. Biorąc udział w konkursie uczestnik i jego opiekun potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie    

      zasady zawarte w Regulaminie. 

17. Regulamin podlega modyfikacji przez Organizatora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


