
POWIATOWY  KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS II  i  III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W 

ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020 

  

MISTRZ ORTOGRAFII 

  

30 marca  (poniedziałek) 2020 r. godz. 12.30  

Organizator  konkursu:  

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GORZYCACH                                                                                                    

UL. RACIBORSKA 55                                                                                                                                                                                                            

44-350 GORZYCE   

E-mail szkoły: sp1gorzyce@wp.pl  

Telefon: 32 4511611  

oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 

  

Cele konkursu  

Konkurs jest okazją dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wykazania się szczególnymi 

zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym oraz może pomóc nauczycielom w 

motywowaniu swoich wychowanków do uczenia się zasad ortografii i wykorzystania ich w praktyce.  

         Struktura kolejnych etapów konkursu 

 Konkurs składa się z etapów:  

I etap – szkolny, który należy przeprowadzić na terenie własnych szkół.  3 uczestników (laureaci 1, 2, 

3 miejsca) należy zgłosić do etapu miejskiego, rejonowego lub gminnego.  

II etap – rejonowy, miejski lub gminny, który należy przeprowadzić na terenie własnych rejonów, 

miast lub gmin.             

III etap - powiatowy, zgłaszamy 1 uczestnika, laureata 1 miejsca, miasto Wodzisław Śl. zgłasza 3 

uczestników.                                                                                                       

  IV etap - wojewódzki -    24 kwietnia 2020 r. godzina 10.00  

  

Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do 25.03.2020 r.  

Osoba do kontaktu: mgr Ilona Matuszek-Świercz  



Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!  

 

Proszę pamiętać o wypełnieniu karty zgłoszeniowej i każdy uczestnik musi 

posiadać w dniu konkursu zgodę na publikacje jego danych i wizerunku 

podpisaną przez  rodziców. 

 

 

30 marca (poniedziałek) 2020 r. godzina 12.30  

Bardzo prosimy o prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia 

  

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI  

Karta zgłoszenia Powiatowy Konkurs Ortograficzny  dla uczniów klas II i III szkół podstawowych pod 

hasłem: MISTRZ ORTOGRAFII 2020 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko 

nauczyciela 

przygotowującego 

uczestnika do 

konkursu  

 

Nazwa  szkoły    

Telefon szkoły 

Rejon reprezentowany 

przez szkołę 

miasto/gmina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

    

  Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

………………………………………………………. 
imię i nazwisko dziecka  

 

przez  SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ  NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GORZYCACH                                                                                                    

UL. RACIBORSKA 55                                                                                                                                                                                                            

44-350 GORZYCE 

 

konkursu  

„ Powiatowy  Konkurs  Ortograficzny- Mistrz Ortografii 2020 

dla uczniów klas II i III  Szkół Podstawowych”,  

 

zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 

Nr 101, poz.926 ze zm.) Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich 

danych osobowych jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi 

prawo do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również 

prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. 

Wyrażam zgodę na publikowanie imienia i nazwiska laureatów konkursu, zdjęć 

z konkursu na stronie internetowej  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GORZYCACH                                                                                                    

UL. RACIBORSKA 55                                                                                                                                                                                                            

44-350 GORZYCE   

 

………………………………….. 

  data  i   podpis rodzica 
 

  

  

  

    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


