
REGULAMIN  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
pt.: „Mistrz ortografii”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest:

Zespół Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta
                              ul. Szkolna 4

06-330 Chorzele
tel.0-29 751 50 24

e-mail: zspchorzele@poczta.zspchorzele.pl
2. Opiekunowie konkursu:

                                              Joanna Różańska-Tańska
                                              rozanska.joanna@poczta.zspchorzele.pl

                                              Tel.503896539
                                              Marlena Chmielewska-Burczyńska

Lucyna Sobiecka-Proszek



§ 2

Cel konkursu
Celem konkursu jest:
-podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych;
-wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych;
-rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
-kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy;
-opanowanie poprawnej pisowni wybranej grupy wyrazów.

§ 3
Zasady udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ósmych klas szkół podstawowych.
2.Laureaci biorący udział  w finale piszą dyktando, którego tekst   zostanie  ułożony przez
nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Chorzelach.                      
3.Tekst  dyktanda  uczniowie  piszą  długopisem,  nie  wolno  używać  korektora.  Błędnie
napisaną literę uczniowie skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.
4. Wszystkie prace będą sprawdzane przez  nauczycieli przygotowujących konkurs.
5.  Kolejność uczniów w konkursie  zostanie  ustalona na podstawie punktów otrzymanych
przez uczestników.
6.  Uczniowie,  którzy za swoje prace otrzymają najwyższą liczbę punktów, zdobędą tytuł
Mistrza Ortografii.
7.Nagrody i dyplomy zapewnia organizator konkursu.
8.Szkoła przesyła zgłoszenie podając nazwę placówki, telefon kontaktowy, nazwisko i imię
uczestnika oraz nazwisko i imię opiekuna.

9.Uczestnik konkursu z chwilą podjęcia decyzji o wzięciu udziału w konkursie oświadcza,że:
a) akceptuje niniejszy Regulamin,
b)  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  na  potrzeby  konkursu

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

10.  Zgłoszenie  uczniów  na  konkurs  uważane  będzie  za  uznanie  warunków  regulaminu,
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o
ochronie danych osobowych oraz na zamieszczenie informacji związanych z konkursem na
stronie internetowej szkoły i na Facebooku.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające 
prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym 
nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

§ 4

Zasady konkursu:
1.Zgłoszenie  ucznia  w  konkursie  następuje  poprzez  przesłanie  Karty  Zgłoszenia  do
Organizatora do dnia 30. 01. 2020r.  
2.Finał konkursu odbędzie się 7.02.2020r. o godz. 8.30.

3. Ogłoszenie  wyników  nastąpi  28.02.2020r.  na  stronie  internetowej  szkoły  oraz



opiekunowie zostaną powiadomieni  telefonicznie.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji

Dnia Otwartego Szkoły.
                                             
                                                                   §5

                                                            Kryteria oceny:

Kryteria oceniania prac konkursowych:   
Pracy  napisanej bezbłędnie przyznaje się 100p.
Punkty ujemne uczestnicy konkursu otrzymują za następujące błędy:
• Błędy rażące- minus 3p.:
- pisownia rz, ż, ch, h, ó, u;
- pisownia „nie”, przedrostków, przyrostków, partykuł -no, - że, -by;
- pisownia wielką i małą literą;
- dzielenie wyrazów poza cząstkami słowotwórczymi przy przenoszeniu;
- pisownia ą, ę, om, on, em, en;
- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem i udźwięcznieniem;
- zmiękczenia spółgłosek;
• Błędy drugorzędne- minus 2p.:
- brak wyrazu (zgubiony)- jeśli w wyrazie występuje trudność ortograficzna wymieniona w
punkcie a), za nią również przyznajemy dodatkowe ujemne punkty;
- pisownia łączna lub rozłączna- inne zasady niż w punkcie a);
- brak trzech liter nie decydujących o pisowni;
- przestawianie liter w wyrazie;
• Pozostałe błędy- minus1p.;
- błędy interpunkcyjne;
- brak jednej lub dwóch liter, które nie decydują o pisowni wyrazu;
- inne błędy (np. brak kreski w literze t, brak łącznika przy przenoszeniu wyrazu).
                                                                                     
                                                                            § 6

                                                         Harmonogram konkursu

1.Konkurs  zostaje  ogłoszony  z  dniem  ukazania  się  regulaminu  na  stronie  internetowej
zspchorzele@wp.pl
2.Kartę  zgłoszenia  udziału  ucznia  w  konkursie  finałowym  należy  przesłać  do
30. 01. 2020r.(drogą mailową lub pocztą tradycyjną) na adres Zespołu Szkół Powiatowych
im. Wł. St. Reymonta, ul.Szkolna4, 06-330 Chorzele.
3.Termin i  miejsce finału konkursu:  07.02.2020 r.  Godz.  8.30 w budynku Zespołu Szkół
Powiatowych im. Wł. St. Reymonta, ul.Szkolna4, 06-330 Chorzele.
4.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu uroczystej akademii z okazji 
Dnia Otwartego szkoły.
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Zespół Szkół Powiatowych

im. Wł. St. Reymonta w Chorzelach

ul. Szkolna 4, 06-330 Chorzele

 e-mail: zspchorzele@  poczta.zspchorzele.pl  

Koordynator konkursu 

Joanna Różańska-Tańska

Marlena Chmielewska-Burczyńska

Lucyna Sobiecka-Proszek

Tel. 29 7515024 

 e-mail: rozanska.joanna@poczta.zspchorzele.pl

                   burczynska.marlena@poczta.zspchorzele.pl

                    sobiecka.lucyna@poczta.zspchorzele.pl
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