
   

 

   

 

                                             Konkurs logopedyczny 

 

„Najciekawsze pomoce logopedyczne” 
 

 

REGULAMIN KONKURS LOGOPEDYCZNEGO 

 

1. Organizatorem konkursu jest: neurologpeda Anna Lechicka pracująca w PSP Prószków ul. 

Szkolna 6. 

2. Cele konkursu: 

- promowanie poprawnej wymowy,  

- rozwijanie talentów oraz kreatywności dzieci,  

- uatrakcyjnienie dwiczeo logopedycznych,  

- zachęcenie dzieci do wykonywania dwiczeo logopedycznych w domu. 

3. Zasady uczestnictwa: 

a) adresatami konkursu są: uczniowie klas I-VI, 

b) zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie przykładu jednej pomocy 

logopedycznej we wspieraniu mowy. 

4. Czas trwania konkursu: 06.03.2023 – 24.03.2023r.  

5. Uwagi na temat pracy: 

a) każdy uczestnik konkursu może przygotowad jedną pomoc, 

b) przez pomoc logopedyczną rozumie się np. pomoc do ćwiczeo oddechowych (różnego 

rodzaju dmuchajki, gry planszowe z ćwiczeniami oddechowymi), ćwiczeo artykulacyjnych 

(memory, planszówkę z minami, domino, karty Piotruś) i ćwiczeo słuchowych (memo 

dźwiękowe, kostki dźwiękowe), 

c) technika wykonania pracy: dowolna,  

d)  każda praca powinna byd zaopatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa).  

 

 



   

 

   

 

6. Miejsce składania prac:  

Prace należy składad do Pani Anny Lechickiej (gabinet logopedy II piętro s.28). 

7. Komisja konkursowa: 

a) Komisja Konkursowa powoływana jest przez organizatora. 

b) Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów 

konkursu. 

c) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

d) Od postanowieo Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

8. Kryteria oceny:  

Powołana Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze 

laureatów. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów: 

1. Zgodnośd z tematem i warunkami uczestnictwa. 

2. Kreatywnośd twórcza. 

3. Estetyka wykonania. 

9. Nagrody: 

Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na 

stronie internetowej szkoły. 

10. Postanowienia koocowe: 

a) Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu. 

b) Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy 

przenoszą na organizatorów prawa autorskie. Konkursowe pomoce logopedyczne wzbogacą 

zasób i zostaną wykorzystane podczas terapii logopedycznej w PSP Prószków. 

c) Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę. 

d) W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy. 

e) Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

 


