
 

Nasze piękne 

polskie słowa 
III Międzyszkolny Logopedyczny Konkurs Plastyczny 

 

PSP nr 9 w RADOMSKU  

SERDECZNIE ZAPRASZA  

DO UDZIAŁU  

W 

III MIĘDZYSZKOLNYM LOGOPEDYCZNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 

,,Nasze piękne polskie słowa” 

 

Celem konkursu jest rozbudzenie twórczości i wyobraźni uczniów, zwrócenie 

uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacanie zasobu słownictwa  

i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami w mówieniu. Ponadto 

konkurs ma na celu prezentację indywidualnych możliwości, umiejętności  

i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do wspólnej pracy logopedy, rodzica  

i ucznia nad rozwojem mowy i języka z wykorzystaniem technik plastycznych. 

 Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku. 

 

 



REGULAMIN 

 

1. Temat konkursu ,,Nasze piękne polskie słowa” 

 

2. Cel konkursu: celem II Logopedycznego Konkursu Plastycznego pt. 

,,Nasze piękne polskie słowa” jest rozbudzenie twórczości i wyobraźni 

uczniów, zwrócenie uwagi na piękno naszej ojczystej mowy, wzbogacanie 

zasobu słownictwa i rozwijanie mowy, szczególnie u dzieci z trudnościami 

w mówieniu. Ponadto konkurs ma na celu prezentację indywidualnych 

możliwości, umiejętności i zdolności plastycznych oraz zachęcenie do 

wspólnej pracy logopedy, rodzica i ucznia nad rozwojem mowy i języka z 

wykorzystaniem technik plastycznych. 

  

3. Organizatorem Konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9  

w Radomsku. Czas trwania: 19.03.2018-11.04.2018r.  

 

4. Konkurs adresowany jest do uczniów w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 I - klasy 0-III  

 II - klasy IV-VI 

 

5. Na konkurs należy dostarczyć pracę plastyczną ilustrującą wybrane przez 

dziecko słowo, które ma dla niego szczególną wartość, ukazujące piękno 

naszego języka (np. słowo, które kojarzy się dziecku z kimś lub czymś 

miłym, które się uczy lub potrafi już poprawnie powiedzieć i sprawia mu 

to radość)  

 

6. Format pracy: A4. Technika: dowolna. 

 

7. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę. Metryczka powinna 

zawierać (litery drukowane): 

*nazwa konkursu 

*imię i nazwisko dziecka 

*wiek 



*numer kategorii 

*nazwę szkoły, do której uczęszcza dziecko 

*imię i nazwisko opiekuna dziecka 

*telefon kontaktowy do opiekuna 

 

8. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie. 

 

      9. Prace należy dostarczyć na adres do organizatora: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku 

ul. Rolna 65 

97-500 Radomsko 

z dopiskiem-konkurs logopedyczny-Magdalena Sobieraj, Marta Margoła, 

Barbara Piotr-Placzyńska.  

 

10.Termin dostarczania prac: do 11.04.2018r. 

 

      11. Komisja wybierze najciekawsze prace. Od decyzji komisji nie ma  

            odwołania. 

 

     12. Wyłonienie zwycięzcy i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 tygodni od  

          ukończenia konkursu. 

 

    13.Dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora. 

 

     14.Dla laureatów przewidujemy nagrody. 

 

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania prac konkursowych. 



16. Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na 

wszystkie zasady zawarte w regulaminie. 

 

17. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez organizatora. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

 

 


