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REGULAMIN  

II GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  

dla uczniów szkoły podstawowej 

„ I Ty mo żesz zostać Mistrzem Ortografii!” 

  

 

§ 1 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego, zwanego dalej konkursem,  

jest Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Niemce.  

  

§ 2 

Cele konkursu:  

1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych  

języka polskiego. 

2. Doskonalenie poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej.  

3. Rozwijanie świadomości ortograficznej i wrażliwości na problemy pisowni.  

4. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i 

interpunkcyjnych.  

5. Pogłębianie wrażliwości na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną tekstu pisanego 

jako sposobu skutecznego komunikowania się.  

6. Kształtowanie postawy szacunku i współodpowiedzialności za dziedzictwo językowe 

polszczyzny.  

7. Integracja uczniów szkół podstawowych z Gminy Niemce. 

  

§ 3 

 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów  klas III-VI szkół podstawowych z terenu Gminy 

Niemce. 

2. Przeprowadzony zostanie w czterech kategoriach: 

• klasa trzecia 

• klasa czwarta 

• klasa piąta 
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• klasa szósta 

2. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego I i II etapu edukacyjnego. 

§ 4 

Zasady uczestnictwa: 

1. W konkursie udział bierze maksymalnie czterech reprezentantów szkoły wyłonionych w       

etapie szkolnym. 

2. Każda szkoła biorąca udział w konkursie przeprowadza etap szkolny według własnego      

regulaminu.  

3. Zgłoszenia należy przesłać do 18 lutego 2015 r. (listownie lub faxem - wypełniając kartę 

zgłoszenia) pod adresem: 

Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach 

ul. Szkolna 23 

21-025 Niemce 

tel. (81) 756 15 94; fax 740 24 87   

4. Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na etap gminny pod opieką nauczyciela języka 

polskiego. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu.  

 

 

§ 5 

Przebieg konkursu: 

1. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w       

Niemcach 24 lutego 2015 roku. Rozpocznie się o godzinie 9.00. 

2. Konkurs będzie składał się z dwóch części:  

 Cz. I – Test sprawdzający znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych języka 

polskiego.  

Cz. II – Tekst pisany ze słuchu, czyli dyktando. 

3. Tekst dyktanda oraz test sprawdzający będzie osobny dla każdego poziomu klas.   

4. Kodowane prace uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana przez 

organizatorów konkursu w dniu jego przeprowadzenia spośród opiekunów uczniów 

uczestniczących w konkursie.  

5. Za błąd ortograficzny uznaje się każde odstępstwo od obowiązujących w polskiej pisowni 

zasad ortograficznych.  
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6. Za błąd interpunkcyjny uznaje się każde niewłaściwe użycie przecinka, kropki, pytajnika, 

dwukropka, myślnika, cudzysłowu. 

7. Przy sprawdzaniu prac obowiązują zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym języka 

polskiego” wydanym przez Wydawnictwo Naukowe PWN.  

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia. Wszyscy uczestnicy 

etapu gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki, laureaci III i II 

miejsca – nagrody, a zwycięzca – tytuł Gminnego Mistrza Ortografii oraz nagrodę. Zostaną 

także przyznane nagrody drużynowe dla szkół za zajęcie I, II i III miejsca. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

 W celu zasięgnięcia informacji dotyczących organizacji i przebiegu konkursu 

proszę kontaktować się z Mariolą Sidor – tel. 600 531 937  

oraz na adres: sidormariola@interia. pl 

 

                                                                                       

                                                                                 Organizatorzy: 

                                                                                        Mariola Sidor 

                                                                                        Lidia Szuberska 

 


