XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny
dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, kl. III
gimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych
(regulamin na rok szkolny 2018/2019)
1. Cele konkursu:
1. Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.
2. Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
3. Podnoszenie kompetencji ortograficznych młodzieży na różnych poziomach
kształcenia.
4. Motywowanie nauczycieli do współorganizowania konkursów
przedmiotowych.

2. Organizacja konkursu:
1. Konkurs organizuje Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagogicznej w Wołowie, koordynatorem powiatowym jest doradca
metodyczny nauczania języka polskiego – Ewa Książczyk.
2. Konkurs przeprowadza się w dwóch grupach wiekowych:
 Grupa I – uczniowie kl. IV-VIII szkół podstawowych,
 Grupa II – uczniowie III klas gimnazjalnych oraz szkół
ponadpodstawowych.
3. Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach zgodnie z wewnętrznymi
procedurami. Szkoła może zgłosić do konkursu max dwóch reprezentantów,
adekwatnie do grupy wiekowej.
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie załączonej
karty zgłoszenia na adres: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie, ul. Kościuszki 27 C, 56-100 Wołów,
tel./fax 71 389 21 00, e- mail : wpodn@wolowpce.pl.
Ze względów organizacyjnych nieprzekraczalny termin zgłoszeń upływa 14
stycznia 2019 roku, o godz. 12.00.
5. Konkurs ma formę dyktanda, na którego napisanie przeznacza się
30-45 minut.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora
w celach informacyjnych i promocyjnych.
7. Uczestnicy przyjeżdżają wraz z opiekunami na koszt własny.
8. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców konkursu w obu
grupach wiekowych nastąpi w czerwcu 2019 roku na Powiatowej Gali
Laureata.

3. Harmonogram konkursu:
1. Konkurs dla uczniów obu grup wiekowych odbędzie się 16 stycznia 2019 roku,
o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Wołowie, ul.
Komuny Paryskiej 18.
2. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą komisje powołane
przez organizatora, w skład której wejdą nauczyciele ze szkół uczestniczących
w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu i podanie na stronie internetowej organizatora listy
laureatów nastąpi najpóźniej do 15 lutego 2019 roku.
3. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród nastąpi w czerwcu 2019 roku na
Powiatowej Gali Laureata.

Zgłoszenia uczestników do Powiatowego Konkursu Ortograficznego należy
nadsyłać do dnia 14 stycznia 2019 roku, do godz. 12.00 na adres:
PCE i PPP 56-100 Wołów, ul. T. Kościuszki 27C, tel./fax 71 389 21 00 lub
mailowo: wpodn@wolowpce.pl
(wzór zgłoszenia w załączeniu).
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