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Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Sarzynie  

zaprasza do udziału  
w  V Gminnym Konkursie Logopedyczno – Recytatorskim 

„Wierszyki łamiące języki” 
 

 

„Prawidłowe kształtowanie mowy jest 
fundamentem wychowania CZŁOWIEKA” 

M. Sovak 

 

 

 

Cele: 
 

 rozwijanie świadomości artykulacyjnej, 

 utrwalanie artykulacji trudnych głosek, 

 podniesienie samooceny, 

 budzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, 

 nauczenie właściwego doboru literatury do własnej biblioteczki, 

 motywowanie do ćwiczeń logopedycznych. 
 

 

Regulamin konkursu: 

1. Konkurs logopedyczno - recytatorski „ Wierszyki łamiące języki". 

2. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową  im. ks. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie pod patronatem Burmistrza Miasta                 
i Gminy Nowa Sarzyna. 

3. Naczelnym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o terapii 
logopedycznej oraz troska o poprawność językową wśród dzieci. 
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4. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz edukacji 
wczesnoszkolnej (głównym odbiorcą są oddziały przedszkolne/przedszkola  
i szkoły podstawowe z gminy Nowa Sarzyna). 

5. Konkurs będzie rozstrzygany w 2 kategoriach wiekowych: 

a) Odziały Przedszkolne/Przedszkola;  

b) Szkoła Podstawowa (klasy I – III). 

6. Zadanie: 
Dzieci poprawnie recytują dowolny wierszyk „logopedyczny" wybrany do 
zgłoszenia. 

7. Uczestnicy również mają możliwość wystąpienia z własną propozycją 
wiersza, którą należy zgłosić do organizatorów razem ze zgłoszeniem. 

8. Każde zgłoszenie powinno zawierać metryczkę z dokładnymi danymi 
uczestnika i przedszkola/szkoły – zgłoszenie/zgoda. 

9. Do każdego zgłoszenia musi być dołączona zgoda rodziców lub prawnych 
opiekunów dziecka na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 
konkursu – zgłoszenie/zgoda. 

10. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 uczestników z każdej kategorii 
wiekowej (3 uczestników z Przedszkoli/Oddziały Przedszkolne,                             
3 uczestników ze Szkoły Podstawowej – kl. I – III).  

11. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, mailowo lub pocztą na adres 
organizatora: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 

Sarzyna 1265 

37 – 310 Nowa Sarzyna 

tel/fax 17 24 13 859 

e-mail: sp_sarzyna@o2.pl 

www.gsasarzyna.pl 

12. Nagrodzonych zostanie 6 osób - po trzy z każdej kategorii wiekowej.  

13. Wyłonienie zwycięzców i zakończenie konkursu nastąpi w dniu konkursu. 

14. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 kwietnia 2019.  – decyduje data 
wpłynięcia do organizatora. 

15. Termin konkursu: 09 maja 2019r.  – rozpoczęcie: 

a) Przedszkola    od godz. 9.00 do 11.00  

b) Szkoła Podstawowa  od godz. 11.30 do 13.00 
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16. Miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego   
w Sarzynie 

17. Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora i sponsorów, 
pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

18. Przewiduje się upublicznienie zdjęć z konkursu w postaci drukowanej lub 
cyfrowej. 

19. Wszystkie materiały dt. konkursu (regulamin, zgłoszenie/zgoda, teksty) są 
dostępne na stronie internetowej szkoły. 

 

 

  W tym roku, podobnie jak w ubiegłym roku, występy dzieci będą 

oceniane przez nauczycieli, którzy przyjadą na konkurs. Każda placówka będzie 

mogła oddać 1 głos na każdego uczestnika z wyjątkiem ucznia/wychowanka ze 

swojej szkoły/przedszkola. Nauczyciele otrzymają kartki (tzw. głos) do 

głosowania z następującymi kryteriami: 

- intonacja, 

- dykcja, 

- mowa ciała, 

- ogólne wrażenie. 

Za każdy element można uzyskać od 0-5 punktów. 

W przypadku takiej samej liczby punktów,  głos rozstrzygający będzie mieć 

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sarzynie.   

 

 

 

 

       Organizatorzy                                                            Dyrektor 

 

 mgr Lucyna Paszek,  

 mgr Agnieszka Dudas,  

 mgr Rozalia Pinderska 
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