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Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal” 
pod patronatem Starosty Makowskiego 

2020/2021 
 

Regulamin 

Wstęp: 

- Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności ortograficznych uczniów, rozwijanie pisemnych form wypowiedzi pod kątem poprawności 

językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej oraz podniesienie poziomu nauczania języka polskiego. 

- Do przeprowadzenia konkursu Starosta Powiatu Makowskiego wyznacza Publiczną Szkołę Podstawową w Płoniawach-Bramurze.  

- Regulamin konkursu przygotowują nauczyciele poloniści Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.  

- Patronat merytoryczny nad konkursem obejmuje Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów. 

1) Organizatorzy: nauczyciele poloniści Publicznej Szkoły Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.  

2) Uczestnicy: dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych: 

- klasy V, VI szkół podstawowych, 

- klasy VII, VIII szkół podstawowych,  

- uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

3) Organizacja i przebieg konkursu: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoniawach-Bramurze jest organizatorem II etapu konkursu, tj. etapu powiatowego. 

- Etap szkolny organizuje zainteresowana szkoła, a wyniki przekazuje koordynatorowi etapu powiatowego drogą mailową wg załączonego 

wzoru protokołu.  

- Koordynatorem etapu powiatowego jest p. Anna Pulkowska (anna.pulkowska@spploniawy.edu.pl) tel. 695-378-184. 

- Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów jest organizatorem III etapu konkursu, tj. etapu wojewódzkiego, który 

odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Objęcie patronatem konkursu przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych 

przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- W etapie wojewódzkim biorą udział laureaci I, II i III miejsca eliminacji powiatowych. 
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Przebieg działań – terminy: 
 

TERMINY CZYNNOŚCI UWAGI 

Do 19 lutego 2021 r.  

 

Przesłanie protokołów z eliminacji szkolnych drogą mailową do  

p. Anny Pulkowskiej (adres e-mailowy podany wyżej).   

Wzór protokołu w załączeniu. 

Do etapu powiatowego szkoły typują maksymalnie po 2 uczestników w każdej 

kategorii wiekowej. (Liczba uczestników ograniczona ze względu na pandemię.) 

Wskazane jest wybranie nauczyciela do pracy w komisji powiatowej. 

26 lutego 2021 r.  

(piątek) godz. 9.00 

Eliminacje powiatowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoniawach-

Bramurze. 

Ogłoszenie wyników i wytypowanie laureatów do III etapu. Na 

eliminacje powiatowe uczniowie przynoszą pisemną zgodę na 

wykorzystanie wizerunku.  

W pracach komisji etapu powiatowego uczestniczą nauczyciele ze szkół 

biorących udział w konkursie.  

13 marca 2021 r. 

(sobota) godz. 10.00 

Eliminacje wojewódzkie w Zespole Szkół Samochodowych  

im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69. 

W pracach komisji etapu wojewódzkiego powinien uczestniczyć przynajmniej 

jeden nauczyciel z etapu powiatowego.  

24 kwietnia 2021 r. 

(sobota) godz. 10.00 

Uroczyste zakończenie konkursu w Zespole Szkół Samochodowych 

im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69. 

 

 

Wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez sponsorów.  

Laureatem konkursu zostaje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów,  

a finalistą uczeń, który uzyskał powyżej 50% punktów. 

Laureaci i finaliści otrzymują dyplomy z logo Kuratorium.   

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zadania konkursowe sprawdzają umiejętności ortograficzne i interpunkcyjne, a w szkołach ponadgimnazjalnych ponadto znajomość 

frazeologii.  

2. W etapie powiatowym i wojewódzkim zadania konkursowe składają się z dyktanda i testu. 

3. Zadania konkursowe dostosowane są do trzech grup wiekowych.  

4. Uczestnicy przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem konkursu. 

5. Piszący powinien mieć ze sobą 2 długopisy. Nie wolno pisać ołówkiem. 

6. Uczniowie nie używają korektora, mają wyłączone telefony komórkowe. 

7. Praca musi być czytelna. 

8. Wszystkie prace będą kodowane.  

BIBLIOGRAFIA 

Edward Polański, Wielki słownik ortograficzny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 r.  

Informujemy, że konkurs będzie odbywał się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji 

Narodowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w związku z pandemią. 
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WZÓR PROTOKOŁU  

 

Protokół szkolnego etapu  

Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” 

 

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu (nazwa i adres szkoły): 

....................................................................................................................................................... 

Data ................................. 

Skład Komisji: 

Przewodniczący: ........................................................................... 

Członkowie: ................................................................................... 

                     .................................................................................. 

 Liczba uczestników: .......... 

  

Uczniowie wytypowani do etapu powiatowego 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko ucznia 

 

Klasa  

Nauczyciel prowadzący 

(imię i nazwisko) 

1.    

2.    

 

 

     

Imię i nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisji etapu powiatowego 

 oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy: 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


