ORTO-QUIZ
DYSLEKTYCZY
pod honorowym patronatem
Polskiego Towarzystwa Dysleksji,
Burmistrza Miasta Łęczna
oraz Starosty Łęczyńskiego

I Międzypowiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów z dysleksją rozwojową
z powiatów łęczyńskiego, świdnickiego i lubartowskiego

23 XI 2017r.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej

REGULAMIN KONKURSU
I. CELE KONKURSU:


zintegrowanie uczniów we wspólnych działaniach na rzecz promocji zasad poprawnej

polszczyzny,


stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia

się czytania i pisania: uwagi wzrokowej, słuchowej i manualnej, spostrzegania i pamięci
wzrokowej, słuchowej oraz ogólnego rozwoju ruchowego dziecka,


wdrażanie uczniów do samodzielnego przeprowadzania kontroli pisanego tekstu

i stosowania zasad ortograficznych w praktyce,


kształtowanie właściwych postaw wobec rywalizacji rówieśniczej,



wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości,



przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu,



motywowanie uczniów do przezwyciężania trudności w nauce,



utrwalanie zasad ortograficznych bez monotonii i nudy.

II. ORGANIZATORZY


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Łęcznej

III. HONOROWY PATRONAT


Polskie Towarzystwo Dysleksji



Starosta Powiatu Łęczyńskiego



Burmistrz Łęcznej

IV. PROJEKTODAWCY


mgr Danuta Szychta-Zagwodzka – pedagog, terapeuta dysleksji rozwojowej w Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej


mgr Anna Bytys – pedagog, terapeuta EEG Biofeedback w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Łęcznej
V. MIEJSCE REALIZACJI
Starostwo Powiatowe (sala konferencyjna)
ul. Jana Pawła II
21- 010 Łęczna
VI. ZASIĘG KONKURSU
Konkurs o charakterze międzypowiatowym.
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VII. WARUNKI KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas II- III

1.

gimnazjów z terenu powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego i świdnickiego, którzy posiadają
aktualną opinię o dysleksji rozwojowej
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie (na druku organizatora) do dnia

2.

16 listopada 2017r. uczniów i ich opiekunów e-mailem na adres organizatora:
ppp.leczna@op.pl
-

lub na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Al. Jana Pawła II 95
21-010 Łęczna
tel. 81 4622589
81 5315337
osoba udzielająca informacji nt. konkursu:
pedagog Danuta Szychta-Zagwodzka tel. 501385834
W zgłoszeniu należy podać: nazwę i dokładny adres szkoły, imię i nazwisko ucznia, telefon

kontaktowy do opiekuna - nauczyciela polonisty lub pedagoga szkolnego.
VIII. ELIMINACJE
Pierwszy etap (szkolny) – zostaje przeprowadzony w dowolnej formie, w macierzystej

1.

szkole przez nauczycieli języka polskiego lub terapeutów dysleksji rozowjowej
• szkolni organizatorzy konkursu typują do etapu powiatowego 3 uczniów ze szkoły, którzy
posiadają aktualną opinię o dysleksji rozwojowej
• do 16 listopada 2017r. nauczyciele przesyłają kartę zgłoszeniową do organizatorów
Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego,
2.

Drugi etap (powiatowy)
-

uczniowie wyłonieni podczas eliminacji szkolnych wezmą udział w konkursie

międzpowiatowym w dniu 23 listopada 2017r. o godz. 1000,.
-

etap finałowy będzie polegał na indywidualnym:



dokonaniu korekty ortograficznej tekstu (tzw. kolorowe dyktando) przygotowanego w

oparciu o słownictwo nawiązujące do podstawy programowej,


rozwiązaniu różnorodnych ćwiczeń ortograficznych sprawdzających znajomość zasad

ortograficznych.
3.

Komisja, w skład której wejdą przedstawiciele: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

w Łęcznej oraz nauczyciele - opiekunowie uczniów ze szkół biorących udział w konkursie, wyłoni
laureatów konkursu.
4.

Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów liczonych

łącznie z dyktanda i ćwiczeń ortograficznych. W przypadku remisu przewidziana jest dogrywka.
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5.

Pozostałe ustalenia: decyzja Komisji konkursowej.

6.

Konkurs zostanie przeprowadzony w budynku Starostwa Powiatowego w Łęcznej w

dniu 23 listopada 2017r. w godz. 1000 – 1200.
7.

Uczestnicy

Konkursu

przyjeżdżają

do

Łęcznej

na

własny

koszt,

pod opieką opiekuna (najlepiej nauczyciela polonisty).
8.

Dla laureatów Konkursu organizatorzy przewidują dyplomy i nagrody, a dla wszystkich

uczestników słodką niespodziankę.
9.

Lista zwycięzców konkursu i ogłoszenie wyników zostaną zamieszczone na stronie

internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej oraz stronach internetowych
Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY.
Organizatorzy
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