
VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Ortografia na medal”
pod patronatem Starosty Makowskiego

2022/2023

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

odbywa się pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
- W etapie wojewódzkim biorą udział laureaci I, II i III miejsca eliminacji powiatowych.
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Przebieg działań – terminy:

TERMINY CZYNNOŚCI UWAGI

Do 3 lutego 2023 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 3 uczestników w każdej 
kategorii wiekowej.
Wskazane jest wybranie nauczyciela do pracy w komisji powiatowej.

9 lutego 2023 r.
godz. 9.00

Uczniowie przystępują do konkursu w swojej szkole.
Piszemy w różnych miejscach, ale w tym samym czasie – godz. 9.00.  
Po  napisaniu  dyktanda  uczniowie przystępują do testu,  na rozwiązanie
którego mają 30 minut.

Po  zakończeniu  konkursu,  tego  samego  dnia,  osoby  odpowiedzialne  
w  danej  szkole  za  jego  przeprowadzenie  odsyłają  prace  uczestników
pocztą  (liczy  się  data  stempla)  lub  dostarczają  je  osobiście  do
organizatorów:
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Gołasia
Płoniawy-Bramura 80 A
06-210 Płoniawy-Bramura
z dopiskiem: Konkurs Ortograficzny

O godz. 8.00 na adres mailowy sekretariatu szkoły, która zgłosi swój udział  
w  konkursie,  zostaną  wysłane  materiały  konkursowe.  Prosimy,  aby  szkoły
wydrukowały  je dla swoich uczestników. Przypominamy, że uczestnicy piszą
dyktando i rozwiązują test.

Do prac konkursowych należy dołączyć pisemną zgodę uczestnika 
konkursu na wykorzystanie wizerunku.

17 lutego 2023 r. Opublikowanie wyników konkursu na stronie szkoły:
https://spploniawy.edu.pl

88 28 lutego 2023 r. 
godz. 10.00

Wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego odbędzie się 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Płoniawach-Bramurze.

18 marca 2023 r. 
(sobota) godz. 10.00

Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Zespole Szkół Samochodowych 
im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, ul. Jana Pawła II nr 69.

22 kwietnia 2023 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.
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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.

3.

Imię i nazwisko nauczyciela wytypowanego do pracy w komisji etapu powiatowego
 oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy:

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