REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTZREM ORTOGRAFII”
POD HASŁEM
„DYSLEKSJA INSPIRUJE DO (NIE) ZWYKŁYCH DZIAŁAŃ”
Oława, 05.10.2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
Szkolni Specjaliści, Nauczyciele i Wychowawcy

Organizator konkursu:
1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oławie,
2. Biblioteka Pedagogiczna w Oławie.

Cele konkursu:
a) wspieranie i intergrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
b) uwrażlwianie na piękno ojczystego języka,
c) stwarzanie możliwości wyrażania ekpresji twórczej inspirowanej życiem, dorobkiem
twórczym znanych artystów, naukowców, osób z dysleksją,
d) przybliżenie uczniom, społeczności szkolnej, rodzicom idei Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas V – VIII szkoły podstawowej i uczniowie
szkół ponadpostawowych, posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności szkolne,
b) każdy autor może przygotować jedną pracę przedstawiąjącą słynną osobę z dysleksją
(wykaz nazwisk w załączniku),
c) autor przygotowuje pracę w formie pisemnej – odręcznej pt. „Dysleksja inspiruje
do (nie) zwykłych działań“ (autor sam decyduje w jakiej formie przygotuje wypowiedź,
którą np. może stanowić: opowiadanie, bajka, baśń, chrakterystyka, list,
repotraż, i inne),

rozprawka,

d) do pracy pisemnej należy dołączyć kartę zgłoszeniową (zamieszczona jest w załączniku)
oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku dla rodziców osób niepełnoletnich lub zgodę
na przetwarzanie wizerunku dla osób pełnoletnich (w załączeniu),
e) pracę należy przekazać do dnia: 26.10.2020 roku na adres: POPPPiDM, 55-200
Oława, pl. Zamkowy 18 lub osobiście.

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego:
a) oceny prac dokona komisja konkursowa, a stanowi ją zespół organizatorów, którzy ocenią:
walory artystyczne, oryginalność prac, zgodność z podaną tematyką, zastosowanie
elementów typowych dla wybranej przez uczestnika konkursu

formy wypowiedzi,

redagowanie pracy zgodnie z podstawowymi zasadami ortografii,
b) Zwycięzca otrzyma tytuł „Mistrza Ortografii” (w kategorii szkoły podstawowej i szkoły
ponadpodstawowej),
c) organizatorzy dopuszczają nagrodzenie dwóch osób, które otrzymają jednakową ilość
punktów,
d) organizatorzy przewidują nagrody za zajęcie II i III miejsca,
e) komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień,
f) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy,
g) o rozstrzygnięciu konkursu i terminie wręczenia nagród uczestnicy i ich opiekunowie
zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.
Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu Halina Pawińska – wicedyrektor
POPPPiDM w Oławie, pl. Zamkowy 18, tel.: 71 313 22 39.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu literackiego są udostępnione na stronie
internetowej POPPPiDM: www.poradnia.olawa.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie, dziękujemy za zainteresowanie
koordynator przedsięwzięcia
Halina Pawińska
oraz
organizatorzy

Załączniki: Karta zgłoszenia do udziału w konkursie literackim, wykaz nazwisk osób
z dysleksją, zgoda na przetwarzanie wizerunku dla rodziców osób niepełnoletnich / zgoda
na przetwarzanie wizerunku dla osób pełnoletnich.

