
 

Regulamin Przeglądu Recytatorskiego on-line 

dla Dzieci z Zaburzeniami Mowy  

2019/2020 

 

1. W roku szkolnym 2019/2020, z powodu pandemii koronawirusa,  

Przegląd Recytatorski dla Dzieci z Zaburzeniami Mowy odbędzie się  

w wersji on-line.  

2. Organizatorami przeglądu są dwie placówki: Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Tczewie oraz Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie. 

3. Przegląd odbędzie się w dniach 5-7.06.2020 r. na utworzonej w tym celu 

grupie na Facebook’u, do której będą mieli dostęp:  

a. dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tczewie,  

b. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie,  

c. logopedzi, którzy zgłosili dziecko do przeglądu, 

d. rodzice dzieci zgłoszonych do udziału. 

4. Administratorem grupy na FB będzie Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Tczewie.  

5. Grupa zostanie zamknięta i usunięta ze strony Facebook w dniu 

8.06.2020 r. 

6. Na Facebook’u nie będą publikowane dane osobowe dziecka.  

7. Członkowie grupy  będą mogli wstawiać pod filmami tylko pozytywne 

komentarze, inne będą natychmiast usuwane.  

8. Przegląd przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat z różnymi 

zaburzeniami mowy i niezależnie od etapu terapii, które uczęszczają do: 

szkół, przedszkoli, poradni, fundacji, świetlic i ośrodków z powiatu 

tczewskiego. 

9. Jedną placówkę może reprezentować dwoje dzieci. 

http://www.ppp.tczew.pl/images/pdf/Regulamin_Konkursu_Recytatorskiego.pdf#page=1
http://www.ppp.tczew.pl/images/pdf/Regulamin_Konkursu_Recytatorskiego.pdf#page=1


10. Wszystkie dzieci uczestniczące w przeglądzie otrzymają nagrody  

i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą do ich domów po zakończeniu 

przeglądu. 

11. Zadaniem logopedy jest: 

a. zgłoszenie dziecka do udziału w przeglądzie do dnia 28.05.2020 r. 

na adres mailowy j.jatkowska@ppp.tczew.pl (należy podać imię, 

nazwisko, wiek dziecka, placówkę, którą reprezentuje, adres 

zamieszkania oraz autora i tytuł wiersza),  

b. wybranie wiersza o dowolnej tematyce,  

c. udzielenie wsparcia podczas przygotowań do wystąpienia, 

d. przesłanie filmu z recytacją dziecka na specjalnie wyznaczoną 

przez organizatorów stronę do 2.06.2020 r. Film należy podpisać 

tylko imieniem dziecka i nazwą placówki (filmy z danymi 

osobowymi nie będą publikowane). 

12. Zadaniem rodzica jest: 

a. wyrażenie zgody na udział dziecka w przeglądzie on-line  

i przesłanie tej informacji do logopedy, 

b. utrwalenie wiersza z dzieckiem w domu,  

c. nagranie filmu z recytacją dziecka na dowolnym nośniku (telefon, 

kamera) i przesłanie do dnia 30.05.2020 r. drogą elektroniczną do 

logopedy ze swojej placówki (film powinien być nagrany 

maksymalnie w rozdzielczości HD).   

13. Logopeda decyduje o dopuszczeniu nagrania do przeglądu i przesyła film 

organizatorowi.  

14. Wszelkich informacji na temat organizacji konkursu udziela Joanna 

Jatkowska pod adresem e-mail: j.jatkowska@ppp.tczew.pl 

 

 


