REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Bożka w Rydułtowach przy
wsparciu PODN w Wodzisławiu Śl. oraz pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Rydułtowy
II. CELEM KONKURSU JEST:
1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka
polskiego.
2. Doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej.
3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych.
4. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli.
5. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Dyktando adresowane jest do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych powiatu
wodzisławskiego.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia dla 1
ucznia ze szkoły i przesłanie do szkoły w formie elektronicznej /e-mail/ bądź pocztą
na adres szkoły do 28.01.2016 r. (blandyna.kopka@onet.eu; Szkoła Podstawowa nr 3
im. A. Bożka w Rydułtowach 44-280 Rydułtowy, ul. Radoszowska 3)
3. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych według danych
zamieszczonych w Karcie zgłoszenia (zał. nr 1).
4. W dniu konkursu przedłożyć wypełnioną Kartę uczestnictwa (zał. nr 2), która oprócz
danych zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
organizacyjnych.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
1. Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii odbędzie się dnia 11 lutego 2016 r. o godz. 9.00
w Szkole Podstawowej nr 3 im. A. Bożka w Rydułtowach.
2. Rejestracja uczestników odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem dyktanda po
okazaniu legitymacji uczestnika. Później następuje losowanie numerków, zajmowanie
miejsc i kodowanie prac.
3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych
(słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów
komórkowych, laptopów, notesów) itp.
4. Niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.
5. Dyktanda poprawia powołana przez Organizatora Komisja, w skład której będą
wchodzić nauczyciele poloniści.
6. Dyktanda nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie
wielkich liter.
7. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.

8. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na
niekorzyść piszącego.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych.
10. Wgląd do prac własnych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.
11. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „Słowniku
ortograficznym języka polskiego” wyd. PWN autorstwa A. Markowskiego.
V. NAGRODY
1.
2.
3.
4.
5.

Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii.
Nagroda i tytuł zostaną wręczone po sprawdzeniu prac.
Nagrody oraz dyplomy otrzymają uczniowie za zdobycie I-III miejsca.
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział.
Nauczyciele otrzymają dyplomy za przygotowanie uczniów do konkursu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.
2. Osoby łamiące zasady określone niniejszym regulaminem zostaną wykluczone
z udziału w konkursie.
3. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Komisja.

Zał. nr 1

Karta zgłoszenia na II Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych o tytuł Mistrza Ortografii

1.

Nazwisko ucznia

2.

Imię ucznia

3.

Klasa

4.

Pełna nazwa szkoły

5.

Nr telefonu szkoły

6.

E-mail szkoły

7.

Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu

Przesłać e-mailem lub pocztą do 28.01.2016r.

Zał. nr 2

Karta uczestnictwa w II Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV-VI
szkół podstawowych o tytuł Mistrza Ortografii

1.

Nazwisko ucznia

2.

Imię ucznia

3.

Klasa

4.

Pełna nazwa szkoły

5.

Adres szkoły

6.

Nr telefonu szkoły

7.

E-mail szkoły

8.

Gmina

9.

Powiat

10.

Nazwisko i imię nauczyciela
przygotowującego ucznia do
konkursu

data

Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego
dziecka na stronie internetowej organizatorów; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

.............
data

.............................................................................
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/

...........................................
podpis

