Regulamin Powiatowego Konkursu Ortograficznego
o tytu Powiatowego Mistrza Ortografii

1.Organizatorem Konkursujest Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Wyszy skiego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w

cucie im. Stefana Kardyna a
cucie

2. Cele konkursu:
-zwi kszanie sprawno ci ortograficznej uczniów;
- kszta cenie ortografii rozumowej;
- mobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem umiej tno ci
ortograficznych;
-uwra liwienie na pi kno i poprawno j zyka ojczystego;
- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu w asnych kompetencji.
3. Zasady uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I gimnazjum.
4. Przebieg konkursu:
Etap I
-klasowy - dyktando (dowolny tekst wybrany przez nauczyciela polonist ) przeprowadzone w
klasach, udzia bior wszyscy uczniowie. Termin: do 24marca 2017 r.
Etap II
-szkolny-dyktando (tekst dostarczony przez organizatorów) przeprowadzone we wszystkich
szko ach tego samego dnia o okre lonej godzinie. Udzia bierze trzech uczniów z ka dej
klasy, którzy otrzymali najwy sze wyniki w I etapie. Mo na wy oni Mistrza Ortografii w
Szkole. Termin przeprowadzenia dyktanda: 11 kwietnia 2017r.- wtorek, 2 godzina lekcyjna.
Prosimy o przekazanie protoko u wraz z list zwyci zców szkolnego etapu do dnia 26
kwietnia 2017 r.
Etap III
- mi dzyszkolny, fina owy (dyktando, tekst z lukami), odb dzie si 18 maja 2017 r.–
czwartek, w budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w
cucie o godzinie 11.00. Udzia
bierze trzech uczniów z ka dej szko y, którzy w II etapie otrzymali najwy sze wyniki.
5. Zg oszenia do konkursu:
-Ch

przyst pienia dokonkursu nale y zg osi do organizatorów do dnia 17 marca 2017 r.

- Zg oszenie nale y przes poczt elektroniczn na adres: gm1@poczta.pl
-Zg oszenie powinno zawiera :
nazw szko y,
adres pocztowy szko y,
nazwisko nauczyciela koordynatora,
telefon kontaktowy,
adres e-mail do korespondencji (na który organizatorzy prze materia y do II etapu).
6. Sk ad komisji konkursowej:
Etap I-nauczyciele poloni ci ucz cy w danej szkole,
Etap II - nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szko y,
Etap III - koordynatorzy konkursu i zaproszeni do pracy w komisji nauczyciele.
7. Wskazówki dotycz ce przebiegu poszczególnych etapów konkursu:
-Zadania konkursowe uczniowie powinni wykonywa piórem lub d ugopisem.
- Podczas konkursu nie wolno u ywa korektorów, a wszelkie poprawki powinny by
wykonywane w okre lony sposób:
przekre lenie b du jedn lini poziom ,
estetyczne i wyra ne, poprawne napisanie ca ego wyrazu nad lub obok skre lenia,
poprawki nieczytelne i niejednoznaczne uzna nale y za b d.
- Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu powinni przynie w asne przybory
do pisania i legitymacj szkoln .
8. Zasady oceniania prac konkursowych:
Komisje konkursowe oceniaj poprawno ortograficzn zgodnie z nast puj cymi kryteriami:
za b dy pope nione podczas pisania ze s uchu punkty s odejmowane od okre lonej
maksymalnej liczby punktów wg zasady:
-b d I stopnia –2 pkt,
- b d II stopnia –1 pkt,
za b dy I stopniauwa a si pisowni wyrazów z:rz , ó u, h ch, pisowni „nie” z
czasownikami w osobowej formie; pisowni wyrazów wielk i ma liter , opuszczenie
wyrazu,
pozosta e b dy traktowa nale y jako b dy II stopnia,
dwa b dy interpunkcyjne maj warto jednego b du II stopnia.
9. Gala fina owa - og oszenie wyników odb dzie si 18 maja 2017r. o godz. 13.00.
10. Zwyci zca konkursu otrzyma tytu Powiatowego Mistrza Ortografii.
11.Ponadto zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie otrzymaj
nagrody rzeczowe.
Koordynatorzy konkursu:
nauczyciele j zyka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w
cucie oraz pedagodzy Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w
cucie

cut, dnia 23 lutego 2017r.

