Drodzy Państwo Poloniści, decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Dysleksji
Oddział w Łodzi finał Konkursu Literackiego dla Uczniów z Dysleksją „I ty
możesz zostać Andersenem” odbędzie się 25 października 2019 r. w ramach
obchodów Europejskiego Tygodnia Dysleksji.
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym regulaminie konkursu.
Z radością pragnę przypomnieć, że tegoroczna edycja jest jubileuszową XV, tym
serdeczniej zapraszam Państwa wraz uczniami na spotkanie.
Mam świadomość, że termin nadsyłania prac konkursowych jest wyjątkowo
krótki, toteż serdecznie dziękuję za udział w konkursie.

Członek Zarządu
Autorka projektu
Anna Jędrych
Łódź, 04.09.2019r.

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

Łódzki Oddział
Polskiego Towarzystwa Dysleksji
zapraszają do udziału
w XV 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 15 października 2019r.
na adres: Szkoła Podstawowa nr 110, ul. Zamknięta 3, 93-329 Łódź
Do tekstu należy dołączyć kartę zgłoszeniową oraz prace na nośnikach
elektronicznych a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych
i publikację zdjęć.
UWAGA! Prosimy koniecznie o telefoniczne potwierdzenie obecności
w dniu finału na numer 605645242.
Ocenianie:
Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych: klasy IV-VI
i klasy VII - VIII. Oceny dokonają nauczyciele języka polskiego i 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 25 października 2019 roku
w godz. 10.00 - 12.30 w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi.
Na finał zapraszamy wszystkich uczestników konkursu. Otrzymają oni drobne
upominki, zaś laureaci – autorzy najciekawszych prac – otrzymają ciekawe
nagrody. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.ptdlodz.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
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i niezwykłych spotkań? Ale to oczywiście nie koniec! Z wielką radością
zapraszam Was na jubileuszowy piętnasty już finał naszego konkursu,
którego rangę tworzycie właśnie Wy!
To spotkanie wyjątkowe nie tylko z racji jubileuszu, ale także z racji
sytuacji w jakiej się znaleźliście w związku z reformą szkolnictwa.
Tegoroczne spotkanie zamyka pewną epokę w życiu Waszych szkół. To
rok pożegnań z gimnazjalistami oraz powitań pierwszych absolwentów
zreformowanej szkoły.
Proponuję

Wam

role

historyków,

kronikarzy

polskiej

szkoły

w momencie jej przemiany. Macie szansę wypowiedzieć się na ten
temat. Pokażcie swoje szkolne szare bądź niezwykłe życie. Spójrzcie na
szkołę przez palce bądź przez szkło powiększające. Nie szczędźcie
krytyki ani pochwał. Po prostu opiszcie szkolną rzeczywistość i siebie,
swoich rówieśników. Pobawcie się tematem oraz formą.
Oto co Wam proponuję:
 Długa przerwa (reportaż - klasy starsze; klasy młodsze np.
opowiadanie)
 Jeden dzień z życia szkoły (reportaż - klasy starsze; klasy młodsze
np. opowiadanie)
 Moja zwykła niezwykła szkoła.
 My w szkole i poza nią.
 Co pokazujemy, co ukrywamy.
 Ten dzień zapowiadał się zwyczajnie. Jednak, kiedy
przekroczyłem/łam
próg szkoły, zrozumiałem/łam, że się
myliłem/łam…

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 opiekuna
telefon kontaktowy

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 dziecka zawartych w karcie
zgłoszeniowej oraz jego wizerunku

na potrzeby dokumentacji

i promocji konkursu w formie publikacji zdjęć, filmów i informacji
o przebiegu konkursu.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych przez Szkołę Podstawową nr 110 w Łodzi / /www.sp110.info/ oraz
Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Łodzi. /www.ptd-lodz.pl/.

……………………………….
Miejscowość, data

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

