
 
 
 

 
 

Dyrekcja  
Szkoły Podstawowej nr 110  

im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi 

oraz 

 

Łódzki Oddział  
Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

 
zapraszają do udziału 

 

w XVII edycji  
Konkursu Literackiego 

Dla Uczniów z Dysleksją 
 
 
 
 

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ANDERSENEM” 
 
 
 
 

 
 



 
 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ANDERSENEM” 

 
Założenia ogólne 
Cele: 

 rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych, 
 motywowanie do czytania i samodzielnego redagowania wypowiedzi, 
 kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych. 

 
Uczestnicy konkursu: 
Uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z potwierdzoną dysleksją. 
Konkurs jest otwarty dla uczniów z całej Polski. 
 
Terminy: 
Podpisane prace uczniów należy przesyłać do 3 czerwca 2022r.   
na adres: Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź lub na 
adres mailowy a.jedrych@sp110.elodz.edu.pl 
Do tekstu należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz prace na nośnikach 
elektronicznych a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych  
i publikację zdjęć. 
 
Ocenianie: 
Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI 
i klasy VII - VIII. Oceny dokonają nauczyciele języka polskiego oraz specjaliści 
do spraw dysleksji. Kryteria dotyczyć będą sprawności językowej, 
oryginalności ujęcia tematu, wykazania się samodzielnością przemyśleń, 
ciekawego stylu wypowiedzi.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu finału 10 czerwca 2022r.  
poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej PTD Oddział  
w Łodzi www.ptd-lodz.pl oraz na Facebooku – Polskie towarzystwo 
Dysleksji Oddział w łodzi 
Laureaci – autorzy najciekawszych prac – otrzymają ciekawe nagrody. 
Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne zaświadczenia. 
 
Informacje i szczegółowe wyjaśnienia pod numerem telefonu  
605 645 242. 
Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Dysleksji 
Oddział w Łodzi. 
 
 
 
 

Autorka edycji - Anna Jędrych 
 

 



 
 

Kochani! 
 
Witam się z Wami serdecznie i ciepło. Za oknem budzi się wiosna, a to 

dla nas sygnał, że czas na siedemnastą już edycję Konkursu 

Literackiego dla Uczniów z Dysleksją „I Ty możesz zostać Andersenem”. 

Zapraszając Was do wspólnej zabawy, mamy na uwadze Wasze chęci, 

ambicje oraz talenty. Nie ukrywam, że coraz bardziej cenimy także Wasz 

zmysł obserwacji i oceny rzeczywistości.  

Choć w zamyśle konkurs miał być formą rozrywki, po raz kolejny staje 

się także okazją do wypowiedzi na tematy poważniejsze. Rok temu 

przedstawiliście swoją nową, szkolną rzeczywistość wykreowaną przez 

zjadliwego wirusa COVID19. Opisaliście zwycięstwa i porażki odniesione 

nad sobą i nowymi wyzwaniami. To była, to jest nadal, niezwykła lektura 

- zapis zachodzących w Was zmian. 

Dziś stoimy przed trudniejszym zadaniem. Teraźniejszość wydaje się 

jeszcze poważniejsza. Czy mamy na nią wpływ, czy możemy coś 

zmienić, poprawić, pomóc? Jak ją ocenić? Czy zdajemy egzamin  

z solidarności, z człowieczeństwa? 

Te pytania nie wydają się łatwe, lecz nie mamy wątpliwości,  

że w obecnej sytuacji należy je postawić.  

Niech proponowany temat będzie zapisem Waszych  przemyśleń, obaw, 

emocji, pragnień czy też odbytych rozmów. Napiszcie opowiadania, 

reportaże, wywiady, wiersze, eseje…  

 

„Jeśli się chce, to miejsca starcza dla wszystkich…” 
 

„Rękawiczka” - ukraińska bajka ludowa 
 

 
 
 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Do XVII edycji Konkursu Literackiego Dla Uczniów z Dysleksją 

„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ANDERSENEM” 

 

 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko ucznia 
 
 
…………………………………………………… 
Klasa  
 
 
………………………………………………………………………………..………… 
Data wydania opinii o dysleksji i nazwa instytucji,  która wydała dokument 
 
 
 
……………………………………………………………………………….………… 
Pełna nazwa szkoły 
 
 
 
……………………………………………………………………………..…………… 
Imię i nazwisko opiekuna 
 
 
 
……………………………………………………………………………..…………… 
Kontakt mailowy do opiekuna 

 
 
 
 
 



Obowiązek Informacyjny dla uczestników konkursów organizowanych 

 w Polskim Towarzystwie Dysleksji Oddział w Łodzi 

W związku wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe 

są przetwarzane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział  w Łodzi z siedzibą Al. Marsz. 

J. Piłsudskiego 159, sala 35,  92 -332 Łódź, KRS: 0000119698, NIP: 725 168 9971, REGON: 

472032394, natomiast kontakt z oddziałem możliwy jest również: pod adresem e -mail: 

ptd.lodz@gmail.com 

Państwa dane zostały pozyskane w celu udziału dziecka w konkursie objętym patronatem przez 

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Łodzi. 

Podstawą przetwarzania jest zgłoszenie dziecka do udziału w konkursie. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych w uzasadnionych interesach Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji jest nadmierne, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia 

sprzeciwu związanego z Państwa szczególną sytuacją – na podstawie art. 21 RODO. 

Polskie Towarzystwo Dysleksji dba o transparentność realizowanych procesów przetwarzania 

danych i umożliwienie realizacji wszystkich praw, o których mowa w RODO: prawa dostępu 

do danych, ich sprostowania w razie nieprawidłowości, prawa do usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania , przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Przetwarzanie danych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji podlega kontroli organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi. 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres realizacji celu, dla którego zostały pobrane, a 

także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwa dotyczyć, lub jeżeli przetwarzanie 

danych osobowych będzie niezbędne dla c elowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami strony przeciwnej, co również stanowi prawnie usprawiedliwiony interes 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 

Imię i nazwisko dziecka  ………………………………………………………………. 

Data    Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

…………………          ………………………………………………………………….. 

 

 


