Włocławek, 18.09.2017r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół !
Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła
Podstawowa nr 10 zapraszają uczniów szkół z Włocławka i okolic oraz dyrektorów,
nauczycieli, pedagogów do wzięcia udziału w spotkaniu i konkursach, które są
organizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysorografia
itp.), który będzie obchodzony we Włocławku w dniach16.X-22.X 2017 r.
W tym roku zapraszamy:
do udziału w konkursie na prezentacje multimedialną pt. „Dyslektycy są wśród nas przegląd sylwetek słynnych osób z dysleksją”- dla wszystkich kategorii szkół
(regulamin w załączeniu),
do udziału w konkursie literackim „I Ty możesz być Andersenem” -dla wszystkich
kategorii szkół (regulamin w załączeniu),
na zajęcia dla dzieci z dysleksją w Galerii Sztuki Współczesnej (uczniowie są
umawiani przez GSW),
do lektury kolejnego numeru gazetki okolicznościowej „Dyskropek”,
mieszkańców osiedli do udziału w spotkaniach ze specjalistami w ramach dyżurów
członków Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji i pedagogów
szkolnych wg harmonogramu:
- osiedle Zazamcze: Szkoła Podstawowa nr 2217. X 2017 r. godz.16.00-17.00
- osiedle Śródmieście: Szkoła Podstawowa nr 1018. X 2017 r. godz. 15.30-17.00
- osiedle Południe i Michelin: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 116. X 2017 r. godz. 16.00-17.00
- osiedle Kazimierza Wielkiego: Szkoła Podstawowa nr 219. X 2017 r. godz. 16.00-17.00
-osiedle Zawiśle: Zespół Szkół nr 811.X 2017 r. godz. godz.16.00-17.00
do zapoznania się z ofertą Miejskiej Biblioteki Publicznej i Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli (dostępną na stronach internetowych wymienionych
instytucji).

Regulaminy konkursów będą dostępne na stronie internetowej SP-10
www.sp10wloclawek.pl.

Zarząd
Włocławskiego Oddziału PTD

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

„DYSLEKTYCY SĄ WSRÓD NASprzegląd słynnych osób z dysleksją”
ORGANIZATORZY: Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Poradnia
Psychologiczno- Pedagogiczna we Włocławku, Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła
Podstawowa nr 10
CELE KONKURSU
 aktywizacja dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu;
 wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom sylwetek słynnych osób z dysleksją;
 przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
 W
konkursie
mogą
uczestniczyć
uczniowie
szkół
podstawowych,
ponadgimnazjalnych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi z Włocławka i okolic
posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się.
 Każdy autor może nadesłać 1 pracę – prezentację multimedialną ukazującą
słynną osobę z dysleksją (wykaz nazwisk w załączniku);objętość prezentacji -do
20 slajdów, w tym jeden to strona tytułowa i jeden bibliografia.
 Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu).
 Prace należy przekazać na adres: Szkoły Podstawowej nr 10 we Włocławku, ul.
Starodębska 21B, z dopiskiem „Konkurs: DYSLEKTYCY SĄ WSRÓD NAS” do dnia
12. X 2016 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w sali kameralnej Miejskiej
Biblioteki Publicznej podczas spotkania „Dyslektycy są wśród nas” organizowanego w
ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, o czym uczestnicy i
ich opiekunowie powiadomieni zostaną oddzielnym pismem lub telefonicznie.
 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 Jury oceni: walory artystyczne, oryginalność prac, samodzielność, zgodność z tematyką.
 Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
 Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego ich
wykorzystania.

Wszelkich informacji udzielają organizatorzy:
p. Iwona Sałacka ( tel.606 633 994 p. Mirosława Żbikowska(tel.606 999 255),
p. Teresa Wojciechowska(tel.606-451-353), p. Anna Zacharek (tel. 516167951).
ORGANIZATORZY

Wykaz słynnych osób z dysleksją

1. Vincent van Gogh
2. Pablo Picasso
3. John Lennon
4. Leonardo da Vinci
5. Walt Disney
6. Charles Dickens
7. Ernest Hemingway
8. Hans Christian Andersen
9. Lewis Carrol
10.Agatha Christie
11.Eliza Orzeszkowa
12.Adam Mickiewicz
13.Marek Twain
14.Isaac Newton
15.Charles Darwin
16.Aleksnader Graham Bell
17.Thomas Edison
18.Albert Einstein
19.George Washington
20.Winston Chirchill
21.John F,. Kennedy
22. Gustaw Flaubert

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU

„DYSLEKTYCY SĄ WSRÓD NAS-przegląd słynnych osób z dysleksją”
(Prosimy o wypełnienie kart literami drukowanymi)

Włocławek, ..............................
.......................................................
(nazwa szkoły)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(dokładny adres, telefon)

Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko

Dane opiekuna
Imię i nazwisko, tel.

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy
5. Prezentowana postać

4. Kategoria wiekowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celu konkursu. Zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie z pracy (zgodnie z regulaminem konkursu), w tym szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej na potrzeby konkursu oraz inne przypadki jej publicznego
udostępniania.
Podpis pełnoletniego uczestnika/ lub prawnego opiekuna
.…………………………………………………………………………………………..

Dyrektor szkoły

REGULAMINKONKURSU LITERACKIEGO

„I Ty możesz być Andersenem”
na temat: „To był szczęśliwy dzień”
ORGANIZATOR KONKURSU
 Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
 Szkoła Podstawowa nr 10 we Włocławku
Współorganizator
 Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku
 Kujawsko– Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku
CELE KONKURSU
 wspieranie i integrowanie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 budzenie wrażliwości na piękno ojczystego języka, zwłaszcza wśród dzieci z
trudnościami w pisaniu i czytaniu;
 stwarzanie możliwości do wyrażania ekspresji twórczej inspirowanej własnymi
doznaniami;
 przybliżenie uczniom, rodzicom i pedagogom idei Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji.
WARUNKI UCZESTNICTWA :
 W
konkursie
mogą
uczestniczyć
uczniowie
szkół
podstawowych,
ponadgimnazjalnych i szkół z oddziałami gimnazjalnymi z Włocławka i okolic
posiadający opinię stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się.
 Każdy autor może nadesłać do 3 wierszy niepublikowanych lub jedną pracę
pisaną prozą (pamiętnik, opowiadanie, baśń, bajkę, reportaż itp.) dotyczącą
tematyki konkursu – „To był szczęśliwy dzień”.
 Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia (wzór w załączeniu).
 Prace należy przekazać na adres: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Strodębska 21 B,
87-800 Włocławek, z dopiskiem „Konkurs literacki” do dnia 10. X 2017 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas spotkania pt.
„Dyslektycy są wśród nas” organizowanego w ramach obchodów Europejskiego
Tygodnia Świadomości Dysleksji, o czym uczestnicy i ich opiekunowie powiadomieni
zostaną oddzielnym pismem lub telefonicznie.
 Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów, które oceni: walory artystyczne,
oryginalność prac, samodzielność, zgodność z tematyką, zastosowanie elementów
typowych dla danej formy wypowiedzi.
 Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
 Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do późniejszego ich
wykorzystania.
Szczegółowych
informacji
udzielają:
T.
Wojciechowska
(tel.606 451 353),
I. Sałacka(tel.606 633 994) i A. Zacharek ( tel. 516167951).

Organizatorzy

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU DO KONKURSU LITERACKIEGO

„I Ty możesz być Andersenem”
(Prosimy o wypełnienie kart literami drukowanymi)

Włocławek, ..............................
.......................................................
(nazwa szkoły)
.......................................................
.......................................................
.......................................................
(dokładny adres, telefon)

Dane uczestnika
1. Imię i nazwisko

Dane opiekuna
Imię i nazwisko, tel.

2. Adres zamieszkania

3. Telefon kontaktowy

4. Kategoria wiekowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celu konkursu. Zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia za
korzystanie z pracy(zgodnie z regulaminem konkursu), w tym szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie pracy na stronie internetowej na potrzeby konkursu oraz inne przypadki jej publicznego
udostępniania.
Podpis pełnoletniego uczestnika/ lub prawnego opiekuna
.…………………………………………………………………………………………..

Dyrektor szkoły

