REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZ ORTOGRAFII 2017”
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

gminy Wadowice
I. Informacje ogólne:
1. Organizatorzy:

Wadowickie Centrum Kultury,
Zespół Szkół Publicznych w Wysokiej.

2. Patronat: Burmistrz Wadowic Mateusz Klinowski.
II. Cele konkursu:
1. Popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny.
2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności.
3. Wdrażanie uczniów do samodzielnego badania języka polskiego.
4. Rozwijanie świadomości językowej.
5. Integrowanie środowiska edukacyjnego.
III. Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych (kl. I-III; IV-VI) i gimnazjów z terenu gminy Wadowice.
IV. Przebieg konkursu:
1. Konkurs przeprowadzany będzie na trzech poziomach edukacyjnych:
 dla uczniów szkół podstawowych klasy I-III
 dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI
 dla uczniów szkół gimnazjalnych
2. Na każdym poziomie edukacyjnym konkurs przeprowadzany będzie na dwóch etapach:
 I Etap szkolny – termin do 27 kwietnia 2017 r.
 II Etap gminny – termin 10 maja 2017 r.
3. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na
dyrektorze szkoły, który:
a) powołuje szkolną komisję konkursową,
b) uzyskuje zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do
celów konkursu danych osobowych uczniów,
c) organizuje etap szkolny konkursu w terminie do 27 kwietnia 2017r.,
d) przekazuje uczniom informacje o wynikach etapu szkolnego,
e) przekazuje formularz zgłoszeniowy uczestników do udziału w etapie gminnym
konkursu (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
3. Do etapu gminnego szkoła może zgłosić następującą liczbę uczestników z każdego etapu
edukacyjnego:
a) liczba oddziałów* do 6 włącznie
– 2 uczniów,
b) liczba oddziałów* powyżej 6
– 3 uczniów.
*Dotyczy liczby oddziałów na danym etapie edukacyjnym.

4. Zgłoszenia należy nadesłać pocztą (adres: Zespół Szkół Publicznych, Wysoka 195, 34-105
Wysoka), przesłać faksem (numer: (033)873-75-23) lub dostarczyć osobiście do 5 maja
2017r. do sekretariatu Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej.
5. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony 10 maja (środa) 2017r. w Wadowickim
Centrum Kultury.
6.

Szczegółowy harmonogram etapu gminnego Konkursu ortograficznego zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Wadowickiego Centrum Kultury
(www.wck.wadowice.pl) i Zespołu Szkół Publicznych w Wysokiej (www.gimwysoka.iap.pl).

7. Za organizację i przebieg etapu gminnego konkursu na każdym poziomie edukacyjnym
odpowiada przewodniczący gminnej komisji konkursowej.
8. Do zadań przewodniczącego gminnej komisji konkursowej na poszczególnych poziomach
edukacyjnych należy:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu gminnego konkursu w warunkach
zapewniających samodzielną pracę uczestników,
b) organizacja sprawdzania prac uczniów oraz ogłoszenie informacji o liczbie
uzyskanych punktów na stronie internetowej podanej uczestnikom i ich opiekunom
w dniu etapu gminnego,
c) prowadzenie dokumentacji konkursu, zabezpieczenie i przechowywanie prac
uczniów do dnia 31 sierpnia 2017 r.
9. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
10. Konkurs wyłoni laureatów - MISTRZÓW ORTOGRAFII GMINY WADOWICE w trzech
kategoriach wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej, IV-VI szkoły podstawowej oraz
gimnazjum.
11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne
upominki.
V. Kryteria oceny dyktanda:
a) -3 punkty – błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
b) -2 punkty – inne błędy ortograficzne,
c) -1 punkt – błędy interpunkcyjne (każdy znak, nadmiar lub brak),
d) -1 punkt – błędy graficzne,
e) -3 punkty pominięcie wyrazu z trudnością ortograficzną,
f) wszystkie słowa i znaki interpunkcyjne zapisane nieczytelnie uważa się za błąd,
g) liczą się kolejno błędy ortograficzne, interpunkcyjne, staranność zapisu,
h) przy jednakowej liczbie punktów zwycięża praca staranniej napisana.
VI. Uwagi dla uczniów. W czasie pisania dyktanda:
- nie wolno pisać drukowanymi literami,
- aby nanieść poprawkę, zmienić zapis, należy przekreślić wyraz i obok zapisać
właściwą wersję,
- nie wolno rozmawiać, odpisywać, korzystać ze słowników oraz z urządzeń
telekomunikacyjnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

