
Regulamin  

XVII Powiatowego Konkursu Ortograficznego  

„Ortografii się nie damy” 

 

 

I ORGANIZATORZY  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego  

w Trzciance. 

 

II CELE KONKURSU 

1. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny. 

2. Rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. 

3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych. 

4. Kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli.  

5. Kształtowanie odpowiedzialności za poprawność języka. 

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów, wspieranie ich uzdolnień. 

7. Sprawdzanie nabytych umiejętności. 

8. Zintegrowanie środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego ze szkół powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego. 

9. Wymiana doświadczeń na rzecz edukacji. 

 

III ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego. 

2. W konkursie może wziąć udział pięciu uczestników z jednej szkoły, po jednym z klas 

IV, V, VI, VII i VIII. 

 Jeżeli w szkole nie ma wszystkich oddziałów, szkolny opiekun konkursu może 

wyznaczyć uczniów z innych klas. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik 

nr 1) i przesłanie jej w formie elektronicznej /e-mail/ bądź pocztą tradycyjną na adres 

szkoły do  15 lutego 2019 r.  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego 



ul. F. Chopina 36 

64-980 Trzcianka 

nr tel./faks: 67 2163019. 

e-mail: sp2wT@interia.pl 

4. W dniu konkursu szkolny opiekun uczestników musi przedłożyć organizatorom 

wypełnione karty ucznia (załącznik nr 2), które oprócz danych uczestnika zawierają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych. 

 

IV PRZEBIEG KONKURSU  

1. XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografii się nie damy” odbędzie się  

28 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 

w auli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzciance.  

2. Rejestracja uczestników odbędzie się 20 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. 

a. Etap pierwszy ma na celu wyłonienie MISTRZA ORTOGRAFII POWIATU 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 2019. 

 Polega na uzupełnieniu dyktanda ortograficznego, które będzie przygotowane 

na dwóch poziomach trudności (klasy IV, V, VI – poziom I, klasy VII, VIII – 

poziom II) 

b. W etapie drugim weźmie udział pięć drużyn wyłonionych po przeprowadzeniu 

etapu pierwszego. O udziale drużyny decyduje suma punktów uzyskanych przez  

wszystkich reprezentantów danej szkoły. Drużyna weźmie udział w grze 

ortograficznej KAHOOT. 

c. Etap ten pozwoli na wyłonienie SZKOŁY MISTRZÓW ORTOGRAFII 

POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 2019. 

4. Treść dyktanda oraz słownictwo ukryte w grach językowych obejmować będą 

materiał nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.  

5. 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.). 

6. Niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego. 

7. Przewodniczącego komisji sprawdzającej dyktanda  powołuje organizator. W skład 

komisji wejdą nauczyciele języka polskiego z SP Nr 2 w Trzciance oraz – jeżeli 



zaistnieje taka konieczność ― opiekunowie uczestników konkursu, którzy wyrażą na 

to zgodę.  

8. Nad prawidłowym przebiegiem drugiego etapu konkursu czuwać będzie powołana 

przez organizatora komisja.  

9. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników 

w pierwszym etapie konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia 

dogrywki.  

10. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych.  

11. Wgląd do prac własnych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.  

 

V NAGRODY  

1. Spośród wszystkich uczestników wyłoniony zostanie MISTRZ ORTOGRAFII 

POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 2019. 

2. Zwycięska szkoła otrzyma tytuł SZKOŁY MISTRZÓW ORTOGRAFII POWIATU 

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 2019. 

3. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia  

 

XVI Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

„Ortografii się nie damy” 

 
 

 

Szkoła Podstawowa …………………………………………………………………………… 

w ………………………………………………………………………………………………. 

zgłasza reprezentację, składającą się z uczniów: 

1. klasa IV:  (uczeń / uczennica) : ……………………………………………. 

2. klasa V: (uczeń / uczennica) : ……………………………………………… 

3. klasa VI: (uczeń / uczennica) : ……………………………………………… 

4. klasa VII: (uczeń / uczennica) : ……………………………………………… 

5. klasa VIII: (uczeń/uczennica) : ………………………………………………… 

 

wraz z opiekunem …………………………………………………………………………….. 

do udziału w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Ortografii się nie damy”, który 

odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Trzciance dnia                         

28 lutego 2019 roku o godzinie 10.00. 

 

 

nauczyciel — opiekun      dyrektor szkoły 

 

………………………………                                                      ………………………………....... 

(podpis)         (pieczęć i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

załącznik nr 2 

 

Karta ucznia - uczestnika XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

„Ortografii się nie damy” 

1 Imię   

2 Nazwisko  

3 Klasa  

4 Pełna nazwa i adres szkoły  

 

5 Nr telefonu szkoły/e-mail    

6 Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego ucznia 

do konkursu 

 

 

………………………………..     …………………………………………… 
       data         podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679wyrażam zgodę, na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz danych dziecka: imię, nazwisko, nazwa szkoły, imię, nazwisko 

rodzica lub opiekuna prawnego,  przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzciance w celu umożliwienia 

wzięcia udziału w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez Szkołę 

Podstawową Nr 2 w Trzciance w roku szkolnym 2018/2019. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych 

osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa 

to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

...............................................        ....................................................…………………….. 
(miejscowość i data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na wykorzystanie 

(używanie i rozpowszechnianie) wizerunku mojego dziecka przez Szkołę Podstawową Nr 2 w 

Trzciance w związku z udziałem w XVII Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym 

przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzciance  w roku szkolnym 2018/2019, a w tym na umieszczanie 

wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz na wykorzystanie 

wizerunku mojego dziecka w materiałach informacyjnych związanych z przebiegiem Konkursu. 



Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych 

osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa 

to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

.................................................  .........….…................…………………….…………...... 
(miejscowość i data)      (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


