REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO „O PIÓRO BURMISTRZA MIASTA SANOKA”
DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
POWIATU SANOCKIEGO

I. Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Sanoku im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
przy ulicy Sadowej 12
Patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Sanoka
II. Cele konkursu:
1. Wdrażanie uczniów do posługiwania się językiem ogólnopolskim i kształtowanie
sprawności z zakresu pisania.
2. Budzenie szacunku do języka ojczystego.
3. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.
4. Nawiązanie kontaktu z rówieśnikami ze szkół powiatowych.
III. Uczestnicy:
Konkurs kierowany jest do uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu sanockiego.
IV. Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia (zał.nr1)
dla dwóch uczniów z każdej klasy trzeciej po eliminacjach wewnątrzszkolnych
i przesłanie w formie elektronicznej /adres e-mail podany niżej/ bądź faksem
w terminie do 13 kwietnia 2018r.
tel. 13 46 32 998
fax 13 46 48 076
ortografia.sp4sanok@gmail.com
Wszelkie pytania proszę kierować na wyżej podany adres e-mail.
2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Organizatora do celów dokumentacji i rozliczenia DYKTANDA
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
3. Organizator nie zwraca uczestnikom i ich opiekunom kosztów przejazdów.
V. Przebieg konkursu:
1. Konkurs będzie polegał na napisaniu dyktanda ortograficznego o podwyższonym stopniu
trudności oraz rozwiązaniu kilku zadań ortograficznych.

2. Planowany termin pisania dyktanda – 18 kwietnia 2018r., godz.900 w Szkole Podstawowej
nr 4 w Sanoku.
3. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, wszelkich
urządzeń elektronicznych oraz porozumiewać się z innymi uczestnikami.
4. Dyktanda nie wolno pisać drukowanymi literami ze względu na stosowanie wielkich liter.
5. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany
na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu
błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie
zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych.
6. Prace zostaną ocenione komisyjnie.
7. Zwycięży zadania i tekst napisane najbardziej poprawnie pod względem ortograficznym
i interpunkcyjnym. Za pierwszorzędne będą uznawane błędy w pisowni: rz, ż, ó, u, ch, h,
przeczenia „nie” z różnymi częściami mowy oraz pisowni wielką literą. Za drugorzędne pozostałe błędy w pisowni oraz błędy interpunkcyjne.
VI. Nagrody:
1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii.
2. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w Sali Herbowej Urzędu
Miasta Sanoka w terminie podanym przez Organizatora.
3. Uczniowie za zdobycie I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymują nagrody i dyplomy.
4. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział.
5. Nauczyciele otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

VII. Postanowienia ogólne:
1. Opiekę nad uczniami podczas konkursu sprawują nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektorów
poszczególnych szkół.
2. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez ucznia, jego rodziców
lub opiekunów prawnych oraz szkołę.
3. Opiekunowie uczniów w dniu pisania dyktanda dostarczają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i publikację na stronie internetowej (zał. nr2).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.
4. Koordynatorem konkursu jest nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej: Krystyna Stec-Lenart.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wszystkim powodzenia!

Zał. nr1

KARTA ZGŁOSZENIA DO MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO „O PIÓRO BURMISTRZA MIASTA SANOKA”
Nazwa i adres szkoły:

Klasa III ….

Imię i nazwisko ucznia:
1. ……………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego
uczniów do konkursu:

Podpis Dyrektora Szkoły

Zał. nr2

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyników konkursu mojego
dziecka ……………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dziecka/

na stronie internetowej Organizatora; zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

.....................
data

..........................................................................
imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna/

.........................................
podpis

