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POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 
96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, tel. 46 834 59 66 

 

 
REGULAMIN 

KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  

„POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII” 
 

 

Organizator 
 

1. Organizatorem konkursu ortograficznego „Powiatowy Mistrz Ortografii” 

jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skierniewicach 

we współpracy z nauczycielami języka polskiego, Biblioteką Pedagogiczną 

w Skierniewicach oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

w Skierniewicach.  

 
Cele konkursu 

 
1. Celem konkursu jest: 

• promowanie uczniów najzdolniejszych w zakresie umiejętności 

ortograficznych, 

• doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni, 

• nabywanie czujności ortograficznej przez uczniów, 

• mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy nad rozwijaniem 

i doskonaleniem kompetencji ortograficznych, 

• wpajanie zasad rywalizacji w duchu „fair-play” 

• integracja uczniów. 

 

Informacje o konkursie 
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1. Konkurs ortograficzny „Powiatowy Mistrz Ortografii” jest kontynuacją 

konkursów ortograficznych szkolnych i gminnych organizowanych przez szkoły 

podstawowe z rejonu działania PPPP w Skierniewicach. 

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV-VII szkół podstawowych, 

laureatów konkursów gminnych (którzy zajęli I-sze, II-gie i III-cie miejsce). 

3. Udział w konkursie „Powiatowy Mistrz Ortografii”  jest dobrowolny i bezpłatny. 

4. Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie przez opiekuna 

(nauczyciela polonisty) pisemnej zgody rodziców ucznia na udział w konkursie 

oraz na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych ucznia 

wyłącznie do celów konkursu (załącznik nr 1). 

5. Wszelakie terminy (np. termin zgłoszeń do konkursu, data i godzina konkursu, 

termin rozdania nagród i dyplomów) będą każdorazowo zamieszczane 

na stronie internetowej PPPP oraz wysyłane drogą e-mailową w oddzielnym 

piśmie do szkół.  

6. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ppppskce@op.pl  

(załącznik nr 2) lub dostarczyć osobiście. 

7. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać: 

• imię i nazwisko ucznia, klasę, do której chodzi, 

• nazwę szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela polonisty, 

• telefon kontaktowy, 

• adres e-mail do korespondencji. 

8. Konkurs odbywać się będzie w sali nr 123 budynku Starostwa, przy ulicy 

Konstytucji 3-go Maja 6. 

9. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Poradni. 

10. Rozdanie nagród i dyplomów odbywać się będzie na terenie poradni. 

Zasady konkursu 
 

1. Konkurs składa się z dwóch części: 

• część I – 20 minut – dyktando, 

• część II – 30 minut – rozwiązywanie zadań sprawdzających teoretyczną 

znajomość zasad ortograficznych.  
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Treści programowe 

1. Uczestników konkursu obowiązywać będzie znajomość treści programowych 

z zakresu ortografii obowiązujących: 

• w przypadku szkół podstawowych - w klasie IV-VI. 

 
Zasady oceniania 

 
1. Kryteria i zasady oceniania dyktand i zadań teoretycznych będą 

opracowywane bezpośrednio do proponowanych zadań.  

 

Przebieg konkursu 
 

1. Powitanie uczestników konkursu. 

2. Poinformowanie uczniów o formach zadań, które wchodzą w skład konkursu 

i czasie ich wykonywania. 

3. Przekazanie informacji o sposobie poprawy błędów: 

• przekreślenie błędu (wyrazu) linią poziomą, 

• wyraźne, poprawne napisanie całego wyrazu nad lub obok skreślenia, 

• poprawki nieczytelne lub niejednoznaczne uznane będą za błędy, 

• obowiązuje zakaz używania korektorów. 

4. Rozdanie zestawów zadaniowych. 

5. Odczytanie w całości tekstu dyktanda przez osobę prowadzącą konkurs. 

6.  Pisanie tekstu dyktowanego zgodnie z przyjętymi zasadami: 

• dyktowanie tekstu w formie zdań pojedynczych lub zdań składowych 

w przypadku długich zdań złożonych, 

• ponowne odczytanie w całości tekstu dyktanda, celem sprawdzenia przez 

uczestników poprawności zapisów i postawionych znaków 

interpunkcyjnych. 

7. Wykonywanie zadań w czasie określonym podanym przed rozpoczęciem 

pracy. 

8. Zebranie zestawów zadaniowych. 

9. Podziękowanie uczniom za udział w konkursie.  
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Komisja konkursowa 

 
1. W skład komisji wchodzi: 

• pracownik Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Skierniewicach, 

• pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Skierniewicach, 

• pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. 

      2.   Komisja sporządza protokoły z dokonanych wyborów (załącznik nr 3). 

      3. Decyzje komisji konkursowej oraz organizatora są ostateczne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany składu komisji konkursowej. 

 
 
 

Nagrody i wyróżnienia 
 

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów oraz nagród rzeczowych 

dla trzech pierwszych miejsc: 

• zdobywca I miejsca otrzyma dyplom z tytułem „Powiatowy Mistrz 

Ortografii" oraz nagrodę rzeczową, 

• zdobywcy II i III miejsca otrzymają dyplomy z tytułem „Powiatowy 

Wicemistrz Ortografii” oraz nagrody rzeczowe. 

2. Dla kolejnych trzech miejsc przewidziane są wyróżnienia. 

3. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy  uczestnictwa w konkursie 

„Powiatowy Mistrz Ortografii”. 

4. Dyplomy otrzymują również opiekunowie uczestników. 

 
Postanowienia końcowe 

 
1. Adres organizatora: 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
ul. Konstytucji 3-go maja 6  
96-100 Skierniewice 
tel.: 046 833-59-66 
email: ppppskce@op.pl 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej 

http://www.ppppskierniewice.pl oraz u organizatora. 
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3. Wgląd w swoje prace konkursowe mają tylko i wyłącznie uczestnicy konkursu 

oraz ich prawni opiekunowie. 

4. Prace konkursowe uczestników przechowywane są w poradni przez jeden rok. 

5. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zbierane 

i przetwarzane będą tylko do celów związanych z prowadzonym konkursem. 

Administratorem danych jest Organizator. Każdy z uczestników ma prawo 

wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i kosztów za usługi pocztowe, 

(elektroniczne) oraz działalność osób trzecich. 

7. Nadesłanie zgłoszeń oznacza akceptację warunków konkursu. 

8. Konkurs jest prowadzony przez organizatora na postawie niniejszego 

Regulaminu. 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2018 

 


