Dyrekcja
Szkoły Podstawowej nr 110
im. Partyzantów Ziemi Łódzkiej w Łodzi
oraz

Łódzki Oddział
Polskiego Towarzystwa Dysleksji
zapraszają do udziału
w XVI 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.
Terminy:
Podpisane prace uczniów należy przesyłać do 31 maja 2021r.
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 2021r.
poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej PTD Oddział w Łodzi oraz
na Facebooku PTD w Łodzi.
Autorzy najciekawszych prac – otrzymają atrakcyjne nagrody.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.ptd-lodz.pl.
Nauczyciele – opiekunowie otrzymają stosowne zaświadczenia.
Informacje
i
szczegółowe
wyjaśnienia
pod
numerem
telefonu
605 645 242.
Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział
w Łodzi.
Autorka edycji - Anna Jędrych

Kochani!
Z pewnością czujecie się zaskoczeni naszym powrotem. Wszak nie
widzieliśmy się w ubiegłym roku. Jednak wiemy, że na nas czekaliście.
Zatem wracamy do Was, wracamy dla Was!
Nikt nie może zignorować Waszej chęci spotkania się w ekskluzywnym
gronie uczniów z dysleksją. Nic nie jest w stanie zniszczyć Waszego
zapału i kreatywności! Nawet rządząca nami od wielu miesięcy zaraza,
wirus dyktujący warunki!
Witajcie w roku szkolnym 2020/ 2021 
Wiele miesięcy temu staliśmy się niemal więźniami, zakładnikami
niewidzialnego przeciwnika, który narzucił nam nowy styl życia. Wymusił
rezygnację z ulubionych zajęć czy spotkań z bliskimi i przyjaciółmi.
Wreszcie

wykreował nową szkolną rzeczywistość. W Waszym życiu

wiele się zmieniło!
Oto niepowtarzalna okazja upamiętnienia rodzącej się na Waszych
oczach nowej teraźniejszości, nowego świata nie tylko zdarzeń, ale
także świata emocji, być może do dziś przez Was niedoświadczonych,
nieznanych.
Proponujemy Wam napisanie „Pamiętnika przetrwania” czy też
„Dziennika z czasów zarazy” (forma zapisków jest dowolna - dziennik,
pamiętnik, blog). Podzielcie się swoimi przemyśleniami, refleksjami
i wątpliwościami. Stawiajcie pytania, na które nikt do dziś Wam nie
odpowiedział, bez strachu poszukujcie odpowiedzi na nie.
Będziemy Was w tym wspierać!

KARTA ZGŁOSZENIOWA
Do XV edycji Konkursu Literackiego Dla Uczniów z Dysleksją
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ANDERSENEM”

………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko ucznia

………………………………………………………………………………..…………
Data wydania opinii o dysleksji i nazwa instytucji, która wydała dokument

……………………………………………………………………………….…………
Pełna nazwa szkoły

……………………………………………………………………………..……………
Imię i nazwisko, numer telefonu opiekuna / nauczyciela
………………………………………………………………………………………………….

Adres mailowy

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia

……………………………………….. kl. …………………
nr szkoły, miejscowość

w

Konkursie

Literackim

Dla

Uczniów

z

Dysleksją

„I Ty możesz zostać Andersenem” oraz wyrażam zgodę na
udostępnienie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa szkoła)
mojego

dziecka

na

potrzeby

dokumentacji

i promocji konkursu.

……………………………….
Miejscowość, data

.......……………………..………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna

