Zaproszenie
do udziału w Miejskim Konkursie Literackim
dla Uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
pn. „SŁOWA, KTÓRE UZDRAWIAJĄ DUSZĘ”
klas IV-VII bydgoskich szkół podstawowych
IV edycja
„Zaproszenie do… Mojej Komnaty Tajemnic”
Drodzy Uczniowie!
Brytyjska pisarka Joanne Kathleen Rowling napisała w swej książce: „Harry Potter
i Komnata Tajemnic” znamienne słowa: „(…) to nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy,
o wiele bardziej niż nasze zdolności”.
W bieżącym roku szkolnym zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie, którego
głównym celem jest kształtowanie umiejętności redagowania zaproszenia do… Waszej Komnaty
Tajemnic. Uchylcie choć na chwilę jej drzwi – dokonajcie własnego wyboru takiej tajemnicy,
którą chcielibyście odkryć lub tej, którą chcielibyście się podzielić z innymi. Pamiętajcie, że
wyobraźnia nie ma granic – wybrana przez Was tajemnica może dotyczyć przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości. Przemyślanym sposobem, może nawet fortelem - przekonajcie
nas do skorzystania właśnie z Waszego zaproszenia! Uwiedźcie nas, zaskoczcie! Uczyńcie tę
komnatę WYJĄTKOWĄ!
Następnie na kartce A4 (ułożonej pionowo) wykonajcie ilustrację swojej „Komnaty
Tajemnic”. Stwórzmy razem niesamowity zamek z sekretnymi komnatami.

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 20
ul. Grabowa 4
85-601 Bydgoszcz
Tel. 52/341-54-96

oraz

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Jana III Sobieskiego 10
85-060 Bydgoszcz
Tel./fax: (52) 322-52-06

Adresaci: Uczniowie klas: IV-VII bydgoskich szkół podstawowych, którzy posiadają (wydane
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne):





orzeczenia o: potrzebie kształcenia specjalnego wydawane dla uczniów
niesłyszących, słabosłyszących, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową,
z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
opinie o:

 specyficznych trudnościach w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia,
dyskalkulia),
 konieczności udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi
na problemy w pisaniu, czytaniu i liczeniu,
 oraz uczniowie z tzw. grupy ryzyka dysleksji.


uczniowie nieposiadający opinii, u których wychowawcy, nauczyciele lub szkolni
specjaliści stwierdzili trudności w nauce.

Cele szczegółowe konkursu:


kształcenie

umiejętności

dokonywania

wyboru

tematu

przewodniego

w zaproszeniu /tu: tajemnicy/; próba nazywania oraz opisywania myśli, uczuć,
emocji,


kształcenie umiejętności redagowania zaproszenia zgodnego z tematem
konkursu,



budowanie pozytywnego obrazu siebie: kształtowanie poczucia własnej wartości,
odkrywanie swych mocnych stron, rozwijanie wytrwałości, kierowanie uwagi
ku twórczym rozwiązaniom i przedsięwzięciom;



rozwijanie umiejętności plastycznych,



uwrażliwienie na potrzeby innych, kreowanie atmosfery akceptacji i zrozumienia.

Zadanie konkursowe dla uczniów klas IV-VII:


Ułóż zaproszenie do Twojej Komnaty Tajemnic. Możesz je skierować
do różnych osób – przyjaciół, rodziny (zaproszenie nieoficjalne) lub
do nieznanych osób czy instytucji (zaproszenie oficjalne). W „kryteriach
sukcesu” odnajdziesz to, o czym musisz pamiętać podczas pracy nad
zaproszeniem.
Zapisz swoje zaproszenie w programie Word (Arial, czcionka 14).



Następnie na osobnej, sztywnej białej kartce A4 (ułożonej pionowo)
wykonaj dowolną techniką ilustrację przedstawiającą Twoją Komnatę
Tajemnic. Zadbaj o to, by praca otoczona był ozdobną ramką.

Kryteria sukcesu:
o
o

o

zgodność z tematem,
uwzględnienie elementów charakterystycznych dla zaproszenia:
 kto zaprasza?
 kogo?
 na co?
 dokąd?
 kiedy?
zawarcie elementów dodatkowych, które zachęcą do skorzystania z zaproszenia:
- elementu mówiącego o tym, jakie atrakcje, dziwy, niesamowitości, przeżycia
czekają na tego, kto zdecyduje się na wizytę w Komnacie Tajemnic,

o
o
o
o

- elementu zaskoczenia (wykazanie się pomysłowością w obszarze przekonywania),
- elementu perswazyjnego typu: Bez Ciebie nic się nie uda!,
poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna,
uwzględnienie zwrotów grzecznościowych,
właściwe rozmieszczenie tekstu na stronie,
wartość artystyczna – estetyka, pomysłowość.

Termin nadsyłania prac: 2 marca 2018 r. (piątek)
Miejsce nadsyłania prac: Szkoła Podstawowa nr 20 - ul. Grabowa 4, 85-601 Bydgoszcz
Praca musi być opisana: imię i nazwisko autora pracy oraz szkolnego opiekuna, e-mail
szkolnego opiekuna lub tel. kontaktowy, nazwa placówki, klasa. Do pracy należy dołączyć zgodę
/udzieloną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu/ na przetwarzanie danych
osobowych, wykorzystanie wizerunku w ramach przeprowadzanego konkursu oraz publikację
pracy w całości lub we fragmentach. Druk w załączniku nr 1.

Finał konkursu:
21 marca 2018 r., środa, godz. 15.00
W programie:
 zaprezentowanie nagrodzonych prac,
 wystawa prac plastycznych,
 ogłoszenie zwycięzców i wyróżnionych, wręczenie nagród.
Prace uczestników konkursu zostaną ocenione przez nauczycieli ze szkoły będącej organizatorem konkursu oraz
psychologa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy. Prace nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy:
Katarzyna Chabowska
Katarzyna Hildebrandt
Marzanna Łaszkiewicz
Lucyna Pawlicka
Katarzyna Sidorowicz-Wojno
Hanna Sucharska
Anna Wereszczyńska – kom. 600 756 029

(Załącznik nr 1.)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Miejskiego Konkursu Literackiego „Słowa, które
uzdrawiają duszę”, ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz umieszczanie ich na stronach internetowych organizatorów
konkursu – Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły,
do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu.
………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
ur. …………………… w …………………………, ucznia klasy…… Szkoły Podstawowej
nr …. w Bydgoszczy, zgodnie z ustawą z dn. 29 VIII 2002 r. o ochronie danych os. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
2) podanie danych jest dobrowolne,
3) praca może być publikowana nieodpłatnie w całości lub we fragmentach.
…………………………………….
(data)

…………………………………………………………...
Podpis składającego oświadczenie*

* oświadczenie podpisuje rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

……………………………………………………………………………………………………………
(Załącznik nr 1.)
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z przystąpieniem do Miejskiego Konkursu Literackiego „Słowa, które
uzdrawiają duszę”, ja niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych oraz umieszczanie ich na stronach internetowych organizatorów
konkursu – Szkoły Podstawowej nr 20 w Bydgoszczy oraz Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły,
do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka konkursu.
………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
ur. …………………… w …………………………, ucznia klasy…… Szkoły Podstawowej
nr …. w Bydgoszczy, zgodnie z ustawą z dn. 29 VIII 2002 r. o ochronie danych os. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:
4) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,
5) podanie danych jest dobrowolne,
6) praca może być publikowana nieodpłatnie w całości lub we fragmentach.
…………………………………….
(data)

…………………………………………………………...
Podpis składającego oświadczenie*

* oświadczenie podpisuje rodzic (opiekun prawny) nieletniego uczestnika

