
           Międzyszkolny konkurs „Mistrz pięknej mowy” 

 

 
I. Organizatorem konkursu jest Anita Solak, Iwona Zalewska, Dorota Stefańska. 

 

II. Miejsce, termin i czas przeprowadzenia konkursu: 

1. Miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku, ul. Wieniecka 46 

2. Termin: 29.05.2017r. 

      3. Miejsce: stołówka szkolna, godzina 15.00 

 

III. Cele: 

1. Kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej wymowy i wyrazistej                                  

artykulacji. 

2. Rozwijanie uzdolnień recytatorskich. 

3. Promowanie pięknej wymowy. 

4. Rozwijanie twórczych talentów. 

 

IV. Uczestnicy:  

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III – szkołę reprezentuje 1 uczeń. 

V. Termin zgłoszenia: Reprezentanta szkoły klas trzecich należy zgłosić do udziału w 

Międzyszkolnym Konkursie „Mistrz pięknej mowy” w terminie do 19.05.2017roku. 

Zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować na adres e-mail: aesolak@wp.pl lub 

iwona_zalewska@op.pl.         

 Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko ucznia, imię i nazwisko opiekuna 

oraz adres szkoły. Rodzice lub prawni opiekunowie każdego Ucznia uczestniczącego 

w konkursie muszą podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział dziecka w 

konkursie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 1). 

mailto:aesolak@wp.pl
mailto:iwona_zalewska@op.pl


VI. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. Uczestnicy będą musieli wykonać zadania logopedyczne. 

2. Przeczytają zdania-łamańce językowe i krótki wierszyk. 

3. Prezentacja teatralna do wcześniej przygotowanego wiersza (np. J. Brzechwy, 

J. Tuwima). 

4. Uczestnicy będą musieli odegrać scenkę sytuacyjną. 

5. W sytuacji wystąpienia trudności w wyłonieniu zwycięzcy finaliści będą mieli 

do przeczytania teksty trudne pod względem artykulacyjnym. 

 

VII. Ocena: 

      1. Do oceny pięknej i poprawnej wymowy zostanie powołana przez organizatorów            

Komisja Konkursowa. 

2. Przy ocenie uczestników komisja szczególną uwagę zwracała będzie na dykcję, 

pomysłowość przedstawienia teatralnego, ciekawe przedstawienie wylosowanego 

tekstu, piękne wypowiadanie zdań- łamańców językowych.  

 

VIII. Uwagi końcowe 

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po       

wysłuchaniu przez komisję wszystkich uczestników. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Laureaci I, II, III miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody, wszyscy uczestnicy 

pamiątkowe dyplomy.                                   

 

 

 

 

 

Organizatorzy: 

mgr Anita Solak – logopeda 

mgr Iwona Zalewska – logopeda 

mgr Dorota Stefańska – logopeda 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Załącznik nr 1 
                                                                                                               do regulaminu   

międzyszkolnego konkursu „ Mistrz pięknej mowy”  
rok szkolny 2016 / 2017 

 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie  „Mistrz pięknej mowy” 

i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie  
zapoznanie się  z Regulaminem  Konkursu akceptacją jego zapisów 

 
       W związku z przystąpieniem do Konkursu pt.: „Mistrz pięknej mowy”, ja, niżej podpisana/y 
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, umieszczenie ich na 
stronie internetowej Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1  we Włocławku  wraz z podaniem imienia, 
nazwiska, klasy i szkoły do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu wizerunkiem dziecka 
 
…………………………………………………………………………………………...………………………………………….…………………….. 

Imię, nazwisko uczestnika konkursu 
 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2014 r.,  
poz. 1182). 
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby w/w. konkursu, 

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,  

a w szczególności na liście laureatów konkursu organizowanego przez Zespół Szkół 

Integracyjnych Nr 1 we Włocławku, 

3) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzyszkolnego konkursu „ mistrz pięknej mowy”  

dla uczniów klas III szkoły podstawowej, w roku szkolnym 2016 / 2017 oraz akceptuję jego 

zapisy.  

 
 
 
 
 
…………………………………..                                                                                  …..………………………………………………... 
                (data)                                                                                     podpis składającego oświadczenie  

 

 

http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/

