
Regulamin Konkursu Ortograficznego o tytuł „ Mistrza Ortografii”

w Szkole Podstawowej nr1 im. J. Korczaka

I Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr1.

II Celem konkursu jest:

1. Promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka
polskiego.

2. Doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej.
3. Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad

ortograficznych.
4. Kształtowanie umiejętności ortograficznej samokontroli.
5. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III Zasady uczestnictwa:

1. Dyktando adresowane jest do rodziców i uczniów klas  IV – VI.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa organizatorom.

IV Przebieg konkursu:

1. Konkurs ortograficzny przeprowadzany jest pod hasłem „ W rocznicę odzyskania
niepodległości”  w formie dyktanda dla rodziców i uczniów oraz tekstu  z lukami do
uzupełnienia.

2. Dyktando o tytuł „ Mistrza Ortografii” odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz.
17.30.

3. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych 
( słowników, notatek…), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed
zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych ( telefonów
komórkowych, laptopów…).

4. Niedostosowanie się do zasad regulamin wpływa na dyskwalifikację piszącego.
5. Dyktanda nie wolno pisać literami drukowanymi ze względu na stosowanie wielkich

liter.
6. Wyrazy nieczytelne, bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na

niekorzyść piszącego.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie

uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników. Przy
dogrywce ocenie podlegać będzie także interpunkcja. O zajętym miejscu decydować
będzie ( w przypadku uczniów ) liczba zdobytych punktów.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi  30.04. 2018 r. .
9. Wgląd do prac własnych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.
10. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „ Słowniku

ortograficznym języka polskiego PWN”.



V Nagrody:

1. Spośród uczestników wyłoniony zostanie „ Mistrz Ortografii”.
2. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia roku

szkolnego 2017/2018.

VI Postanowienia końcowe: 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego
regulaminu.

2. Osoby łamiące zasady określone niniejszym regulaminem zostaną wykluczone z
udziału w konkursie.

3. W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator.
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