Patronat Polskiego Związku Logopedów
Oddział Wielkopolski

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu
zaprasza do udziału
w
MIĘDZYSZKOLNYM
KONKURSIE LOGOPEDYCZNO- PLASTYCZNYM
„W ŚWIECIE ZWIERZĄT – BUZIA NAŚLADUJE, RĘKA POKAZUJE”

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu pod patronatem
Polskiego Związku Logopedów O/ Wielkopolski z okazji Europejskiego Dnia Terapeuty Mowy.
Naczelnym celem konkursu jest stymulowanie prawidłowego rozwoju mowy i kompetencji
językowej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem systemu komunikacji
alternatywnej i wspomagającej AAC.
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu-Zespół
Logopedów Szkolnych.
Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uczących się w szkołach podstawowych
specjalnych i szkołach integracyjnych z oddziałami specjalnymi w Poznaniu z niepełnosprawnością
intelektualną w dwóch kategoriach:



1

z niepełnosprawnością w stopniu lekkim klas I-III
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
w klasach I-VII

Wszyscy uczestnicy Konkursu ilustrują dowolną techniką plastyczną wybrany wiersz lub rymowankę
logopedyczną,. Dodatkowo uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oprócz
prac plastycznych uczą się wybranego wiersza lub rymowanki na pamięć. Uczniowie komunikujący
się niewerbalnie, mogą przedstawić treści Indywidualnym Systemem Komunikacji alternatywnej i
wspomagającej AAC. Dzieci wyróżnione za pracę plastyczną przedstawią swój tekst na gali
rozstrzygnięcia konkursu.
Prace plastyczne wykonane mogą być dowolną techniką płaską w formacie A4.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę (tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka, wiek,
adres i mail (placówki lub opiekuna) i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna dziecka oraz
tekst wiersza lub rymowanki- przykładowa metryczka jest w załączniku.
Do każdej pracy musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych opiekunów ucznia
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu – przykładowa zgoda jest w załączniku
zgłoszeniowym.
Zgłoszenie na konkurs należy przysłać mailem do 15 marca 2018 roku.
Prace należy dostarczyć na adres organizatora do dnia 30 marca 2018 roku:
Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima
ul. Nieszawska 21, Poznań,
Dopisek na kopercie - konkurs logopedyczny
mail kontaktowy: niescierowicz@poczta.onet.pl; j.rychlewska@wp.pl
Wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu nastąpi 13 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00
na gali rozstrzygnięcia Konkursu w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. Nieszawskiej 21.
Najciekawsze prace plastyczne zostaną wyróżnione i nagrodzone na gali rozstrzygnięcia Konkursu.
Wszystkim uczestnikom Konkursu zostaną przesłane dyplomy.
O wynikach konkursu nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.
Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane na terenie Zespołu Szkół nr 105 w Poznaniu,
a następnie w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121.
Przesłane prace nie będą odsyłane do uczestników i przechodzą na własność organizatora.
Przewiduje się ich upublicznienie w postaci oryginalnej, drukowanej lub cyfrowej.
Regulamin Konkursu zostanie zamieszczony na stronie www.105.edu.pl

Organizator :

Dyrektor ZSS 105

Anna Nieścierowicz tel. 694 385 061

Katarzyna Przybył

Jolanta Rychlewska tel. 604 316 77
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Załączniki:
Zgłoszenie-metryczka:
Konkurs logopedyczno- plastyczny
„W ŚWIECIE ZWIERZĄT –BUZIA NAŚLADUJE, RĘKA POKAZUJE”

Imię i nazwisko dziecka
Rok urodzenia
Klasa
Szkoła
Nazwa, adres, telefon

Miejsce na pieczątkę
Mail szkoły
Imię i nazwisko
nauczyciela/logopedy/
Telefon nauczyciela
Mail nauczyciela
Wierszyk, tytuł
Tytuł pracy

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka.............................................................................
w konkursie logopedyczno- plastycznym „W ŚWIECIE ZWIERZĄT –BUZIA NAŚLADUJE. RĘKA
POKAZUJE’’ organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby
konkursu. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż praca wykonana przez moje dziecko na konkurs
może być upubliczniana.

….................................................
Data
3

…................….....................................
Podpis

