
Regulamin 

 Powiatowego Konkursu Ortograficznego 

dla Szkól Podstawowych 

 

§ 1. Organizacja konkursu. 

 

1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Szkół Podstawowych, zwanego w 

skrócie dalej PKOrt. „SP” jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce. 

2. W imieniu Szkoły Podstawowej nr 1  konkurs przeprowadza Komisja powołana przez dyrektora 

szkoły.  

 

§ 2. Cele konkursu. 

 

1. Propagowanie kultury języka polskiego. 

2. Szerzenie wśród uczniów  nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną. 

3. Wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem ortograficznym. 

 

§ 3. Miejsce i terminy związane z konkursem. 

 

1. PKOrt. „SP” odbędzie się dn. 16.02.2022r.w środę w Szkole Podstawowej nr 1  im. Kazimierza 

Wielkiego  w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 20  w godzinach 900-1100. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.sp1.wieliczka.eu dn. 

17.02.2022r. 

3. Prace konkursowe będą do wglądu dn. 18.02.2022r. od godz. 9.00 do godz. 14.30 w bibliotece 

szkolnej. 

4. Laureatom I, II, III miejsca nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej akademii w dniu 

7.03.2022r. w Szkole Podstawowej nr 1  im. K. Wielkiego w Wieliczce o godz. 10.40. 

 

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie. 

 

1. W konkursie może wziąć udział jeden uczeń klasy siódmej lub ósmej z każdej szkoły podstawowej 

powiatu wielickiego. 

2. Macierzyste szkoły  dokonują sposobu wyboru uczestnika konkursu według własnego regulaminu. 

3. Kartę Zgłoszenia oraz zgodę  rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia (RODO)  

można przesłać: 

-  pocztą do Szkoły Podstawowej nr 1  im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce do dn. 4.02.2022r. 

(decyduje data stempla pocztowego)  lub 

- tel./fax: 12 2783788  lub 
- skaner dokumentów na adres mailowy  pkort.sp1.wieliczka@wp.pl   w terminie do dn. 

4.02.2022r. 

4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do okazania organizatorowi PKOrt. „SP” legitymacji szkolnej 

potwierdzającej jego tożsamość. 

5. W przypadku choroby lub innego zdarzenia losowego w konkursie może brać udział uczeń z listy 

rezerwowej, ale tylko wcześniej wytypowany i wpisany  na Kartę Zgłoszenia. 

 

 

§ 5. Przebieg konkursu. 

 

1. Uczestnicy PKOrt. „SP” winni zgłosić się w budynku SP nr1 w Wieliczce  

w dniu konkursu nie później niż o godz. 845. 

2. Spośród opiekunów uczniów poszczególnych szkół drogą losowania zostanie wybrany nauczyciel 

– obserwator nadzorujący prawidłowość przebiegu konkursu.  

3. Każdy z uczestników konkursu zajmie miejsce przy wskazanym stoliku.  

4. Uczeń może korzystać tylko z materiałów, które otrzyma od organizatorów w trakcie konkursu: 

papier do pisania dyktanda, tekst do korekty, słownik ortograficzny. 

http://www.sp1.wieliczka.eu/


5. Po zakończeniu pracy uczniowie pojedynczo podchodzą do komisji w celu zaznaczenia  

i policzenia wszystkich skreśleń w pracach.  

6. Tylko tak oznaczone prace (zakreślone i policzone skreślenia) będą oceniane przez Komisję 

Sprawdzającą. 

 

 

§ 6. Zakres treściowy konkursu. 

   

1. PKOrt. „SP” składa się z trzech części:  dyktanda ortograficznego,  testu  sprawdzającego znajomość 

zasad ortograficznych (korekta tekstu) oraz praktycznego korzystania ze słownika ortograficznego. 

2. Każdą część konkursu uczeń pisze na oddzielnym arkuszu. 

3. W dyktandzie wszystkie poprawki ( litera na literze ) są liczone jako błędy. 

4. W korekcie tekstu uczeń wyszukuje błędy w tekście, wypisuje je w tabelce, a obok wpisuje ich 

poprawną formę. 

5. W części praktycznej uczeń ma za zadanie, w wyznaczonym czasie, odszukać w słowniku 

ortograficznym jak najwięcej wskazanych wyrazów, następnie wpisać w puste miejsca brakujące w 

nich litery i obok podać stronę, na której dany wyraz znajduje się  

w słowniku. Uczeń może pracować wyłącznie ze słownikiem, który otrzyma od organizatora 

konkursu. 

Uwaga:  w wypadku braku numeru strony przy wyrazie, który miał być odnaleziony  

w słowniku, punkt nie będzie przyznany (nawet gdyby uczeń wpisał poprawnie brakującą literę). 

 

 

§ 7. Poprawa i ocena prac konkursowych. 

 

1. Prace konkursowe poprawia powołana Komisja. 

2. Za każdy błąd w dyktandzie uczeń otrzymuje jeden ujemny punkt.  

3. Za każdą poprawną odpowiedź w teście i prawidłowo odnaleziony wyraz w słowniku 

ortograficznym uczestnik konkursu otrzymuje po jednym dodatnim punkcie. 

4. Suma punktów za pracę z testem i słownikiem ortograficznym minus punkty za błędy  

w dyktandzie decyduje o zajęciu miejsca w konkursie. 

5. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej ilości punktów  

o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość błędów interpunkcyjnych. 

 

 

§ 8. Nagrody. 

 

1. Dla zwycięzców konkursu organizator i sponsorzy przewidują nagrody rzeczowe. 

2. Nagrody otrzymują laureaci trzech pierwszych miejsc. 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe. 

 

1. Powyższy regulamin obowiązuje w czasie PKOrt. „SP” i w następnych latach może ulec 

modyfikacji. 

2. W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego interpretowania 

regulaminu. 
 

 

 


