
 

IV Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej 
 

organizowany w ramach 

 Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej 

we Wrocławiu 
 

                                                                        REGULAMIN 
 

Celem Przeglądu jest: 

 

- umożliwienie wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, szczególnie z trudnościami 
   w mówieniu, prezentacji swoich umiejętności, możliwości i talentów tj. kompetencja językowa, sprawność 
   leksykalna, ekspresja słowna i aktywność plastyczna, 
- wspieranie twórczego myślenia dzieci poprzez motywowanie do samodzielnych wypowiedzi, 

- wspieranie nauczycieli i  logopedów  w pracy z dziećmi nad rozwojem mowy i języka. 
 

Przegląd obejmuje: 

 

- napisanie  przez nauczyciela / logopedę bajki logopedycznej zawierającej zabawy, ćwiczenia usprawniające   

   narządy artykulacyjne i/lub doskonalące wymowę trudnych głosek, rozwijające zasób leksykalny, 

 

- oraz  wykonanie przez dziecko/maksymalnie 5 dzieci/ ilustracji lub historyjki obrazkowej do bajki  
   logopedycznej, 

 

 Ilość nadsyłanych tekstów bajek i prac plastycznych  z jednej placówki – max 6 prac z placówki. 

 

 

Organizatorzy  Przeglądu: 

 

placówki w Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej we Wrocławiu. 

 

Zakres terytorialny i uczestnicy: 

 

 Przegląd jest skierowany do dzieci z  przedszkoli  i   klas I-III szkół  podstawowych w całym  kraju,     

szczególnie objętych terapią logopedyczną, wspomaganiem rozwoju mowy. 
 

 

 Praca i termin nadsyłania : 
 

Praca  plastyczna : jedna ilustracja lub historyjka obrazkowa  o wymiarach  A 3, 
Dwie wydrukowane metryczki ,tj. z danymi autora i placówki  ( Times New Roman czcionka 12), 
dołączony tekst bajki  logopedycznej   na kartce o wymiarach  A 4  ( Times New Roman czcionka 14 ), 
 zgody ( nr 1 i nr 2).   

 

Prace zapakowane prosimy przesłać na adres: 

 

 Przedszkole nr 107 „Słoneczko” , ul. W. Stysia 71, 53-529 Wrocław 
 

  z dopiskiem : IV Ogólnopolski Przegląd Bajki Logopedycznej 
 

Termin składania prac upływa z dniem 30.03.2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) 
Ponadto  do 28.03.2022  należy przesłać tekst  bajki w wersji elektronicznej  na adres e mail:  

Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl z zaznaczeniem opcji potwierdzenia odbioru.  

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie przygotowanej pracy włącznie ze zgodą na udział 

dziecka w konkursie oraz oświadczeniem o przeniesienie praw autorskich. 

 

mailto:Bozena.Macewicz@wroclawskaedukacja.pl


 

Zgody do pobrania na stronie www. przedszkole 107.professo.pl w zakładce:  profilaktyka 

logopedyczna. 
 

W  przypadku braku zgody na udział w Przeglądzie, oświadczenia o przeniesieniu praw 

autorskich, prace nie zostaną zakwalifikowane do Przeglądu. 
 

Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Przeglądu: 

    dyrektor, wicedyrektor Przedszkola Nr 107,  tel. 071/ 798 67 52 w 101, 112 
 

Nauczyciel jest zobowiązany do wysłania drogą elektroniczną  następujących informacji- wypełniając 

drukowanymi literami poniższą tabelkę: 
       
Nazwa i 

adres 

placówki 

 

 

imię i nazwisko dziecka/dzieci 

biorących udział w przeglądzie 

 

Wiek dzieci  Tytuł bajki 

logopedycznej i autor 

 

 

 Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

dzieci do wykonania 

pracy plastycznej 
 

     

     

 

Informacje przekazywane drogą elektroniczną należy wysłać z opcją -potwierdzenie odbioru. 

 

Przystąpienie do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu. Upublicznione 

zostaną stworzone dzieła / literackie, plastyczno - artystyczne,  językowe  na wystawach oraz  publikowane        

na stronach www.przedszkole107.professo.pl,; https://wke.wcrs.wroclaw.pl/ (Wrocławska Koncepcja 

Edukacyjna, w zakładce Przyjaciele / MPPL),  a w przypadku wyrażenia zgody opublikowany zostanie 

wizerunek oraz dane osobowe:  uczestnika przeglądu oraz opiekuna szkolnego. Dane osobowe laureatów 

Przeglądu zostają opublikowane  na stronach www bez odrębnej zgody, w ramach udziału w Przeglądzie.  

•  Każdy autor pracy plastycznej  otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. 
• Przedszkola biorące udział w Przeglądzie otrzymują dyplom uczestnictwa. 

• Najciekawsze teksty autorstwa nauczycieli / logopedów  oraz prace plastyczne dzieci będą 

opublikowane.  

• Komisja składająca się z polonistów i logopedów dokona analizy nadesłanych tekstów. 

• Autorzy wyróżnionych przez komisję tekstów otrzymają dyplom z wyróżnieniem. 

• Lista wyróżnionych tekstów i ich autorów zostanie umieszczona na stronie przedszkola w dniu  

08.04.2022 r.  

• Wystawa  prac  będzie czynna w dniach  04.04- 29.04.22  w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej,               

ul. Rynek 58, Wrocław 
 

Organizatorzy mają nadzieję, że Przegląd przyczyni się do zwiększenia zainteresowania  profilaktyką  

logopedyczną, a udział w nim przysporzy wszystkim uczestnikom i twórcom wiele radości i satysfakcji. 

 

                                  Serdecznie zapraszamy 
       koordynator Miejskiego Programu Profilaktyki Logopedycznej- logopeda, wicedyrektor PP-P nr 4 

                           Magdalena Paszkiewicz 

 

                         oraz placówki w Miejskim Programie Profilaktyki Logopedycznej 

                 P-107, P-33, P-16( ZS-P nr 16), P-18,  P-30,P -32 (ZS-P nr 21), Sp-67( ZS-P nr 13), P-15, 

               P-35, P-36, P-48, P-51, P-66, P-69, SP-27 ( ZS- P nr 10 ), P-77, P-121, P-123, SP-96. 

Załączniki: 

Załącznik 1 Zgoda na udział  w przeglądzie 

Załącznik 2 Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka  

Załącznik 3 Zgoda na wykorzystanie wizerunku opiekuna szkolnego 

Załącznik 4Oświadczenie o prawach autorskich 

Załącznik 5 Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją II IOgólnopolskiego Przeglądu Bajki 

Logopedycznej. 

http://www.przedszkole107.professo.pl/
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/

