
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO 

„ŚMIESZNE MINKI ĆWICZĄCEJ RODZINKI” 

 

CELE KONKURSU  

1. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci oraz rozwijanie umiejętności 

manualnych.  

2. Motywowanie do spędzania wspólnie wolnego czasu oraz tworzenie atmosfery radości 

z ciekawie wykonanego zadania. 

3. Szerzenie wiedzy na temat istoty ćwiczeń aparatu artykulacyjnego w terapii 

logopedycznej  oraz zachęcanie do wykonywania ćwiczeń aparatu artykulacyjnego 

w domu. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

1. Organizatorem Konkursu "Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki" jest Szkoła Podstawowa 

357 oraz Oddział Przedszkolny przy SP357 w Warszawie,  

2. Koordynatorami konkursu są: Jolanta Pluta, Magdalena Karney, Milena Maliszewska, 

Magdalena Tybuś. 

3. Konkurs „Śmieszne minki ćwiczącej rodzinki” przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3 oraz 

dzieci z oddziałów przedszkolnych (4-6 lat). Z racji tego, że konkurs jest konkursem 

rodzinnym, w wykonaniu pracy może uczestniczyć cała rodzina (rodzice, rodzeństwo). 

4. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie wspólnie z rodziną fotografii 

przedstawiającej wybrane ćwiczenie aparatu artykulacyjnego, która dodatkowo 

przedstawiona zostać musi za pomocą odręcznie wykonanej pracy plastycznej.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną wykonaną pracę. 

6. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik Nr 1.), pracę prosimy 

podpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasa/grupa. 

7. Format pracy dowolny, technika pracy plastycznej dowolna. 

8. Ważne terminy:  

 Ogłoszenie konkursu nastąpi: 08.11.2021 

 Termin składania prac:  do 30.11.2021 

 Miejsce składania prac:  

a. uczniowie klas 1-3 składają prace w holu główny szkoły, będzie 

specjalnie oznaczone pudełko na prace konkursowe.  

b. przedszkolaki składają prace u swoich wychowawców. 

 Ogłoszenie wyników nastąpi: 06.12.2021 



KRYTERIA OCENY PRAC 

1. Zgodność pracy z tematyką konkursu. 

2. Pomysłowość pracy. 

3. Technika wykonania pracy. 

4. Estetyka pracy. 

WARUNKI KONKURSU 

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i podpisanie przez 

rodziców/prawnych opiekunów dziecka karty zgłoszeniowej (Załącznik nr 1) oraz 

terminowe dostarczenie własnoręcznie wykonanej pracy.  

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa 

w składzie: logopedzi, przedstawiciel nauczycieli klas 1-3, przedstawiciel 

wychowawców grup przedszkolnych. 

2. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 

3. Lista laureatów wraz z zwycięskimi pracami zostanie umieszczona na stronie 

internetowej szkoły. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do koordynatorów konkursu: Jolanta 

Pluta: jcudna@sp357.edu.pl, Magdalena Karney: mkarney@sp357.edu.pl, Milena 

Maliszewska: mmaliszewska@sp357.edu.pl.  

2. Karta zgłoszeniowa stanowi Załącznik Nr. 1 niniejszego Regulaminu.  

3. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji 
pracy w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. 
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