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POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW  

KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM  

2020 / 2021 

MISTRZ ORTOGRAFII 

Zmiana terminu konkursu z 12.04 na 19.04.2021r.  

 zgłoszenia do 16.04 na adres aczop@podn.wodzislaw.pl  

W przypadku przedłużenia nieobecności dzieci w szkole dłużej niż do 09 .04 konkurs 

zostanie odwołany 

19 kwietnia  2021r.  (poniedziałek)  

Organizator konkursu: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA  

W GORZYCACH  

UL. RACIBORSKA 55 

 44-350 GORZYCE 

 E-mail szkoły: sp1@gorzyce.pl  

Telefon: 32 4511611  

oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim  
 

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów edukacji wczesnoszkolnej na dbałość o czystość 

języka polskiego, propagowanie znajomości poprawnej pisowni i czujności ortograficznej oraz 

kaligrafii.  

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 powiatowego 

II etap - powiatowy, którego celem jest wyłonienie 3 finalistów, którzy zmierzą się w III etapie 

konkursu 

III etap - wojewódzki – finałowy, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni w drugim etapie. 

 

REGULAMIN  
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Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w konkursie: Umiejętność wymyślenia i czytelnego 

zapisu opowiadania. Zastosowanie zasad ortografii w swoim tekście. Umiejętność korzystania ze 

słownika ortograficznego.  

1. Uczniowie, szkoła lub rada rodziców nie ponoszą żadnych opłat za uczestnictwo  

w konkursie.  

2. Ze względu na sytuację związaną z covid-19   Konkurs nie odbędzie się w tradycyjnej 

formie.  

Finaliści konkursu powiatowego napiszą opowiadanie pod tytułem „Wiosenne porządki”.  

Opowiadanie piszą w swojej szkole w obecności nauczyciela, samodzielnie. 

3. Format pracy: A4, kartka z bloku listowego lub kancelaryjnego. 

 4. Wykonanie pracy: - opowiadanie musi zawierać minimum 10 z poniższych wyrazów, 

użytych w dowolnej odmianie, - pismo odręczne, - limit to minimum 1 strona A4, maksimum 

2 strony A4 - praca musi być podpisana czytelnie:  

imię i nazwisko, szkoła, klasa.  

5. Słowa, które należy użyć w pracy: 

 Pisownia wyrazów z:  

„rz” – porządki, kucharz, Grzegorz, odkurzacz,  

„ż” - żółty, zużyte, duże, ciężkie,  

„ó” – podwórko, ogród, pomóc, pszczółka,  

„u” - kuchnia, marudzi, paluszek, budynek  

„h” - hamak, hak, humor, Halina  

„ch” -chodzi, zachwyt, chłodny , chodnik, 

6. Prace finalistów należy dostarczyć do dnia  19 kwietnia , do godziny 13.30 do Szkoły 

Podstawowej nr 1  im. A. Mickiewicza w Gorzycach, ul. Raciborska 55 lub do PODN  

Wodzisław Śl. oś.1 Maja 16A . 

Prace muszą być zaklejone w kopercie z dopiskiem Powiatowy Konkurs Ortograficzny. 

7. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej w innych 

konkursach i nienaruszającymi praw osób trzecich.  

8. Prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych 

personalnych oraz zdjęć uczestników konkursu i ich opiekunów. Zgłaszając swój udział  

w konkursie, jego uczestnicy (opiekunowie prawni uczniów) akceptują prawo organizatora do 

prezentacji i publikacji nagrodzonych lub wyróżnionych prac na różnych polach eksploatacji bez 

dodatkowej zgody i bez honorarium.  

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. 
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Ocena prac  

1. O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje komisja konkursowa, która zostanie powołana przez 

organizatora.  

2. Ocenie będzie podlegać: - zgodność pracy z tematem - jakość wykonania - oryginalność  

i pomysłowość 

3. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.  

4. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora https://sp1.gorzyce.pl/ oraz na 

stronie PODN w Wodzisławiu. 

 

Osoba do kontaktu: mgr Ilona Matuszek-Świercz , mgr Olga Nachlik 

konsultant PODN Anna Czop 

 

Proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

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 

„ Powiatowy Konkurs Ortograficzny- Mistrz Ortografii 2021 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 

https://sp1.gorzyce.pl/
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SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W GORZYCACH 

 UL. RACIBORSKA 55 44-350 GORZYCE       

            

 

………………………………….. 

data i podpis rodzica 

 

 

 


