
91–308 Łódź, ul. Ciesielska 14a tel./fax.042 654 32 60

REGULAMIN

X OGÓLNOŁÓDZKIEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO

KONKURSU „DYSLEKTYKU… PORUSZ UMYSŁ”

I  ORGANIZATOR

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14 a, tel./ fax 42 654 – 32 - 60

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu są : 

Agnieszka Liwo i Danuta Bąk, nauczycielki języka polskiego w w/w placówce.

II  ADRESAT KONKURSU

Uczniowie klas V-VI szkół podstawowych w Łodzi, którzy posiadają aktualną opinię Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej o występowaniu dysleksji.

III  CELE KONKURSU

 propagowanie osiągnięć dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej    

o występowaniu dysleksji,

 doskonalenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy,

 doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i uświadomienie uczniom  

       ich mocnych stron,

 zachęcanie do systematycznego zdobywania wiedzy,

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

IV  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

Komisja konkursowa oceniać będzie wiedzę i umiejętności uczniów z bloku przedmiotów 

humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych określonych w „ Podstawie programowej kształcenia 

ogólnego” dla II etapu kształcenia.

V  OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA

Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na poziomie 

szkoły podstawowej.

VI  STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest organizowany w II etapach:

Etap I - szkolny

Etap II – ogólnołódzki 

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez 

Dyrektora Szkoły.

Eliminacje konkursowe na II etapie zostaną opracowane i przeprowadzone przez Komisję 

Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi.

Etap szkolny.



Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza eliminacje szkolne przyjmując ustaloną przez siebie formę 

sprawdzianu, kryteria ocen, punktację oraz  czas ich trwania.

Komisja ta kwalifikuje i zgłasza do udziału w Eliminacjach Ogólnołódzkich:

 jedną czteroosobową drużynę, składającą się z 4 uczniów klas V i VI

ELIMINACJE OGÓLNOŁÓDZKIE.

Podczas II etapu eliminacji uczniowie będą wykonywać zadania zamknięte i otwarte wymagające 

stosowania wiadomości i umiejętności określonych w zakresie:

 poznanych części mowy : rzeczownika, przymiotnika, czasownika, liczebnika i przysłówka i ich 

odmiany,

 teoretycznej znajomości zasad ortograficznych,

 czytania ze zrozumieniem instrukcji, przepisów, regulaminów i innych tekstów użytkowych,

 odczytywania danych z osi i diagramów, map,

 działań matematycznych, 

 ogólnej wiedzy o Polsce,

 znajomości mapy – kierunki świata.

O miejscu w konkursie decyduje liczba punktów uzyskanych przez drużyny podczas Eliminacji 

Ogólnołódzkich.

W przypadku uzyskania przez drużyny takiej samej liczby punktów przewiduje się wykonanie 

dodatkowego zadania, w którym zostanie oceniona poprawność oraz czas jego wykonania.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Dysleksji podczas Konkursu nie będą obowiązywały 

limity czasowe. Każda drużyna pracuje w sobie właściwym tempie i po wykonaniu zadania przekazuje 

wypełnioną kartę odpowiedzi Komisji Konkursowej. Na wykonanie zadań przeznacza się stosownie               

do potrzeb uczniów 1-1,5 godziny. W przypadku jednakowej liczby punktów przewidziana jest 

dogrywka – jest to jedyne zadanie na czas.

VII TERMINARZ KONKURSU

I etap eliminacje szkolne – do 25 marca 2018r.

Zgłoszenia drużyn do Eliminacji Ogólnołódzkich wraz z protokołem z przebiegu konkursu należy 

dostarczyć do 30 marca 2018r.

II etap Eliminacji Ogólnołódzkich i podsumowanie konkursu odbędzie się  10 maja 2018r (czwartek):

w godzinach 11:00 – 13:00

O ewentualnej zmianie terminu lub godziny przeprowadzenia eliminacji konkursu szkoła zostanie 

poinformowana telefonicznie.

VIII  ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU

Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa Drużyny w Konkursie (załącznik nr 1) wraz z protokołem należy przesłać 

pocztą, faksem lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi ul. Ciesielska 14a 

(tel./fax 42 654 – 32 – 60)

IX  MIEJSCE PRZEPROWADZENIA ELIMINACJI KONKURSOWYCH.



Eliminacje Szkolne – macierzysta szkoła uczestników konkursu.

Eliminacje Ogólnołódzkie  – Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi ul. Ciesielska 14 a

O ewentualnej zmianie miejsca przeprowadzenia eliminacji konkursu szkoła zostanie poinformowana 

telefonicznie.

X  SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

Wyniki z Eliminacji Ogólnołódzkich zostaną podane do wiadomości bezpośrednio po podsumowaniu 

wyników konkursu. Wyniki konkursu będą umieszczone na:

 stronie internetowej szkoły Podstawowej nr 24 -  www.sp24lodz.wikom.pl

 stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

– www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom

 stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji  www.ptd-lodz.com

XI  NAGRODY

Nagrody rzeczowe i dyplomy otrzymają:

 laureaci konkursu 

Podziękowania otrzymają:

 nauczyciele przygotowujący laureatów

XII  UWAGI KOŃCOWE:

 Każdy uczeń przystępujący do eliminacji konkursowych jest zobowiązany do okazania ważnej 

legitymacji szkolnej 

 Uczestnicy konkursu nie wnoszą do sali przyborów szkolnych, toreb i plecaków

 Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą obuwie na zmianę

 Uczestnicy konkursu przychodzą na konkurs 15 minut wcześniej

 Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej naszej szkoły 

www.sp24lodz.wikom.pl

XIII  ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA DRUŻYNY W X OGÓLNOŁÓDZKIM,         

INTERDYSCYPLINARNYM KONKURSIE „DYSLEKTYKU… PORUSZ UMYSŁ”



ZAŁĄCZNIK NR 1

Komisja Konkursowa

Przewodnicząca: A. Piekarska Marciniak  

                                          

Członkowie komisji:

Przedstawiciel PTD

Przedstawiciel ŁCDNiKP

  

KARTA  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA DRUŻYNY W X OGÓLNOŁÓDZKIM,         

INTERDYSCYPLINARNYM KONKURSIE „DYSLEKTYKU… PORUSZ UMYSŁ”

NAZWA  SZKOŁY......................................................................................................................................

DOKŁADNY  ADRES,  TELEFON,  FAKS, E-MAIL:

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

LP IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

( wpisać drukowanymi literami)

KLASA IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELA 

PRZYGOTOWUJĄCEGO

PODPIS 

NAUCZYCIELA 

1.

2.

3.

4.

POTWIERDZENIE PEDAGOGA SZKOLNEGO

O AKTUALNYCH OPINIACH PPP

……………………………………………………………….. 

                                                                                                   AKCEPTACJA  DYREKTORA  SZKOŁY:

                                                                                                           ......................................................

                                                                                                         ( podpis i  pieczęć Dyrektora Szkoły) 

Termin  zgłoszenia  do 30 marca 2018r

Kartę  Zgłoszenia  Uczestnictwa  Drużyny  w  Konkursie   wraz  z  protokołem  należy  przesłać  

pocztą, faksem(42 654-32-60)  lub  dostarczyć  do  sekretariatu  Szkoły  Podstawowej  nr 24 w  Łodzi  

ul. Ciesielska 14a 91-308 Łódź


