
XVI POWIATOWY  KONKURS ORTOGRAFICZNY 
„Wolność przez wielkie W” 

w 100-rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 

 

 
 

Regulamin 
 
Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Szydłowieckiego 
Cele konkursu:                                                                                                                                                           
1.Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień  uczniów.                  
2.Wyłonienie uczniów o wysokich umiejętnościach w zakresie prawidłowego stosowania zasad ortograficznych.    
3.Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej. 
4. Budzenie szacunku i poczucia wdzięczności dla naszych przodków, dzięki którym Polska odzyskała 
niepodległość 
5.Zintegrowanie środowiska samorządowego, nauczycielskiego, sponsorów i prasy lokalnej wokół działań na 
rzecz edukacji.                                                                                                                                                      
 
 
 Organizacja i przebieg konkursu: 
 

1. Organizatorzy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu 
ul. Kościuszki 185 ,26-500 Szydłowiec 
 

2. Miejsce dyktanda Starostwo Powiatowe w Szydłowcu [sala konferencyjna] 
ul. Plac M. Konopnickiej 7 
 

 
3. 

 
Data  i godz. 

 
24.04.2018 r.  
10.00- oficjalne rozpoczęcie konkursu 
10.05- pisanie ze słuchu -uczniowie szkół  podstawowych klasy VI-VII 
10.20- pisanie ze słuchu-uczniowie szkół gimnazjalnych , ponadgimnazjalnych oraz osoby 
dorosłe zainteresowane uczestnictwem  w konkursie 
10.45-12.00 -obrady komisji konkursowej  
12.30-przewidywane ogłoszenie wyników konkursu 
 
 
 

4. Eliminacje szkolne Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora   szkoły 
,nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie    i przetwarzanie danych  osobowych  

w zakresie związanym z przebiegiem konkursu oraz publikacjami  

zdjęć  uczniów z konkursu(zgody na   przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 
w konkursie  ortograficznym pod nazwą „Wolność przez  

wielkie W” pozostają w placówkach szkolnych] . 



Uczeń, którego rodzice nie wyrazili zgody na zbieranie   i przetwarzanie danych osobowych do 
celów konkursu, nie może uczestniczyć   w konkursie. 

Do etapu powiatowego kwalifikuje się: 

4 uczestników eliminacji szkolnych ze szkół podstawowych klasy V-VII 
4 uczestników eliminacji szkolnych ze szkół gimnazjalnych  
i  ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe], którzy w etapie szkolnym napisali  
pracę bezbłędnie    lub z najmniejszą ilością błędów. 

Szkolne Komisje Konkursowe dostarczają załączony formularz zgłoszeniowy  [bez                    
prac dyktand wewnątrzszkolnych] do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                           
Szydłowcu ul. Kościuszki 185 

-do dnia 14.04.2018r.  

5. Informacje dla 
uczestników konkursu 

Uczestnicy przychodzą 10 minut przed rozpoczęciem konkursu 
 

6.  Powiatowe Komisje 
konkursowe 

W skład komisji konkursowej wchodzą Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
oraz pedagodzy wybrani drogą losową. 
 

7. Program merytoryczny 
konkursu 

1.Każdy z uczestników konkursu zajmie miejsce przy wskazanym stoliku.  
2.Teksty dyktand uczniowie piszą na otrzymanym   papierze podaniowym formatu  
A-4 . 
Prace będą pisane długopisem otrzymanym od organizatorów. 
3.Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie 
rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez 
skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być 
wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać liter drukowanych. 
4.Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych 
(telefony komórkowe, notesy, laptopy) itp.   
5.Konkurs ma formę dyktanda. 
6. Każdą pracę sprawdzają dwie osoby zasiadające w komisji konkursowej. 
7.Tekst dyktanda do momentu rozpoczęcia konkursu jest objęty tajemnicą. 
8.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki między autorami 
prac bezbłędnych lub z taką samą liczbą błędów.  
9.Przy sprawdzaniu prac będą stosowane zasady zawarte w „Wielkim słowniku 
ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN.  
10.Potwierdzeniem uczestnictwa jest dostarczenie formularza zgłoszeniowego  
 do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szydłowcu  
do 14.04.2018r. 
11.Imiona i nazwiska laureatów czterech pierwszych miejsc   w obydwu kategoriach są 
podawane do publicznej wiadomości. 
12.Wyniki pozostałych uczestników konkursu są anonimowe. Prace konkursowe  
po ogłoszeniu wyników nie zostaną oddane piszącym. Mogą być udostępnione wyłącznie 
na prośbę samego zainteresowanego. 
12.Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną 
 i interpunkcyjną zgodnie z ustalonymi kryteriami. 
13.Komisja   konkursowa wyłoni laureatów 1., 2., 3   miejsca wśród uczniów szkół 
podstawowych klasy V-VII,  
1., 2., i 3  miejsca wśród uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych  
1,2 miejsce - dorosłe osoby zainteresowane uczestnictwem  w konkursie 
 

8. Nagrody 
 
 
 

Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy napisali pracę bezbłędnie lub 
popełnili najmniejszą ilość błędów [ocenianych przez odejmowanie punktów]. 

1.Dla zwycięzców konkursu organizator i sponsorzy przewidują atrakcyjne nagrody 
rzeczowe oraz statuetki ufundowane przez Starostę Powiatu Szydłowieckiego.     

 2. Nagrody otrzymują zwycięzcy indywidualni (cztery   kolejne miejsca ze szkoły 
podstawowej , cztery z gimnazjum i szkoły średniej oraz dwie osoby dorosłe). 



 Postanowienia 
końcowe 

1.Powyższy regulamin obowiązuje w czasie XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego 
pod nazwą „Wolność przez wielkie W” i w następnych latach może ulec modyfikacji.   
2.Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 
w konkursie .W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące 
przestrzegania przez piszących dyktando postanowień regulaminu.  
3.W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego 
interpretowania regulaminu. 
 
Informacji dotyczących konkursu udziela - 
Koordynator Konkursu-Katarzyna Świercz  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 w Szydłowcu-tel.048 6171451    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik : 
 

Formularz zgłoszeniowy do XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego                                    
pod hasłem„Wolność przez  wielkie W”: 

 
Pieczątka szkoły 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

imię  
i nazwisko uczestnika 
oraz klasa 

2. 
 
 
 

 
 
 

3. 

 4. 
 
 

 
Proszę o wpisanie 4 –uczniów ze szkół podstawowych klasy V-VII , 
4 –uczniów ze szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 
 
          

    
                           Podpis Dyrektora szkoły 

 
 
 

  


