REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
O PIÓRO DYREKTORA ZESPOLU SZKÓŁ NR 5 MS
I. ORGANIZATORZY
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
Patronat honorowy objęła Pani Profesor dr hab. Elżbieta Laskowska.
II. CELEM KONKURSU JEST:
1.
2.
3.
4.
5.

promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego;
doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;
kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
Dyktando adresowane jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa
Sportowego.
1. Uczestnicy piszą dyktando wszyscy razem, oceniani będą natomiast w dwóch grupach
wiekowych:
grupa I – młodzież licealna,
grupa II – młodzież gimnazjalna.
3. Stopień trudności dyktanda jest dla wszystkich grup wiekowych taki sam.
4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów organizacyjnych.
IV. PRZEBIEG KONKURSU
Nad przebiegiem konkursu czuwa jury pod przewodnictwem Pani Profesor Elżbiety
Laskowskiej.
DYKTANDO o tytuł Mistrza Ortografii Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego.
1. odbędzie się dnia 19 marca 2014 o godz. 10.00
2. Uczestnicy przychodzą 15 minut wcześniej.
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,
notesów) itp.
4. Niedostosowanie się do zasad regulaminu wpływa na dyskwalifikację piszącego.
5. DYKTANDA nie wolno pisać literami drukowanymi.
6. Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie.
7. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na
niekorzyść piszącego.
8. Ocenie podlega zarówno ortografia, jak i interpunkcja.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych.
10. Wgląd do prac własnych będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.
11. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w „Słowniku ortograficznym
języka polskiego PWN”( rok wyd. 2004)
V. NAGRODY
Spośród uczestników wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii Zespołu Szkół nr 5 Mistrzostwa
Sportowego.
1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie pióro ufundowane przez Dyrektora
Stanisława Pilewskiego.
2. Nagroda i tytuł zostaną wręczone po sprawdzeniu prac.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w DYKTANDZIE 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.

