Częstochowa , 09.11.2015

XIII REGIONALNY KONKURS ORTOGRAFICZNY
„ZDOBYWAMY PUCHAR KRÓLEWNY ORTOGRAFKI”
Regulamin konkursu
1. Konkurs będzie się odbywał w siedzibie Zespole Szkół Społecznych nr 1
przy ul. Brzeźnickiej 59 w Częstochowie.
2. Przeznaczony jest dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej, IV- VI szkoły
podstawowej i gimnazjum, podzielonych na 3 ww. grupy wiekowe.
3. Zwycięzcą konkursu zostaje uczeń, który uzyskał najwyższą ilość punktów
w swojej grupie wiekowej, kolejne dwie osoby z najlepszymi wynikami z każdej z trzech
grup wiekowych otrzymują wyróżnienia.
4. Zwycięzcy zdobywają Puchar Królewny Ortografki i dyplom, osoby wyróżnione nagrody
i dyplom.
5. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy dyplom, a nauczyciele podziękowania.
6. Każda ze szkół biorących udział w konkursie ma obowiązek przeprowadzić
wewnątrzszkolne eliminacje, w wyniku których wyłoni maksymalnie 3- osobową
reprezentację z każdej grupy wiekowej.
7. Organizatorem imprezy jest Dyrektor Szkoły Renata Brachowska oraz Monika Kot
i Agnieszka Preficz - poloniści.
8. Czas trwania konkursu wynosi 60 min. (Indywidualny arkusz konkursowy i dyktando).
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej Organizatora
www.dobraszkola.edu.pl.
10. Uroczyste wręczenie zwycięzcom pucharów odbędzie się we wskazanym przez
Organizatora terminie.
11. Termin eliminacji międzyszkolnych 14. 12. 2015 godz. 9.00
Cele konkursu
1. Konkurs ma na celu propagowanie dbałości o piękno i czystość języka polskiego.
2. Doskonalenie umiejętności pisania zgodnie z zasadami ortograficznymi obowiązującymi
w języku polskim.
3. Inspirowanie uczniów do samodzielnej pracy i nauki, rozwijania swoich zainteresowań
i pasji.
Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać na karcie zgłoszeniowej pocztą elektroniczną
na adres ortografka@op.pl do dnia 03. 12. 2015.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Powodzenia!
mgr Monika Kot
mgr Agnieszka Preficz

KARTA ZGŁOSZENIA
KONKURS ORTOGRAFICZNY
„Zdobywamy Puchar Królewny Ortografki”
Proszę wypełnić drukowanymi literami !
Nazwa szkoły: ..................................................................................................................................................
Adres : ...................................................................................................................................................................
Telefon : ..............................................................................................................................................................
Zgłaszam udział nw. uczniów w konkursie ortograficznym:
Kategoria wiekowa * …………………………………………….
1.

………………………………………………………..

2.

………………………………………………………..

3.

………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/i przygotowującego uczniów do konkursu:
.....................................................................................................................................................................................

Kategoria wiekowa * …………………………………………….
1.

………………………………………………………..

2.

………………………………………………………..

3.

………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela/i przygotowującego uczniów do konkursu:
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................
(podpis nauczyciela zgłaszającego)

* Wpisać kategorię wiekową
a) uczniowie klas II-III szkoły podstawowej
b) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
c) uczniowie gimnazjum

