
 

 

 

 
 

 
 

1. Cele konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań językiem ojczystym 

• uwrażliwienie na zasady poprawnej pisowni 

• posługiwanie się poprawną polszczyzną 

• wyrobienie nawyku samokontroli ortograficznej 
• uczenie  „zdrowej  rywalizacji”  i  ponoszenia  ewentualnej  porażki 
 

2. Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 54 w Szczecinie w składzie: 
Renata Ciombor i Anna Zdobylak – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. 

3. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową (SKK), w skład której wchodzą: 

• dyrektor lub wicedyrektor 

• nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – przewodniczący SKK 

• nauczyciel języka polskiego 
4. Konkurs składa się z trzech etapów: 

I etap – eliminacje klasowe (w szkołach macierzystych), które przeprowadzają nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej w swoich klasach według opracowanych przez siebie zadań. Do etapu II 
przechodzi 5 (pięciu) uczniów z największą liczbą punktów z każdej klasy. 

II etap – eliminacje międzyklasowe. SKK przeprowadza według opracowanych przez siebie zadań. 
Do finału przechodzi po dwóch uczniów na poziomie klas drugich i trzecich - zwycięzców eliminacji 
międzyklasowych. 

III etap – (finał), który odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie w dniu               

04 KWIETNIA 2019 r. (czwartek) w godz. 13.00 – ok. 15.00. W trakcie sprawdzania 

prac, dzieci wezmą udział w warsztatach plastyczno - technicznych. Mile widziane własne nożyczki 
oraz klej. 
 
Uczniowie będą rozwiązywali ortograficzne zadania indywidualnie i ubiegali się o tytuł „MISTRZA 
ORTOGRAFII”. Zespół danej szkoły będzie „walczył” o miano najlepszej szkolnej drużyny i puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 54. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w dniu konkursu.  

 
ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU (załącznik nr 1)  

 

DO 28.03.2019 r. 
 

NA ADRES EMAIL: andziakowo@wp.pl 

LUB FAX: 91-434-50-04  
 

W razie wątpliwości lub pytań kontakt telefoniczny z organizatorkami: 
 
Renata Ciombor 694028743 
Anna Zdobylak 606147604 

 
* Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swoich danych o wynikach konkursu            
i wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach konkursowych i pokonkursowych. 
* Ze względów organizacyjnych, prosimy uczestników o przybycie nie wcześniej niż                  
o godz. 12.45. 

 

 

REGULAMIN 

XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII” 
DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH I TRZECICH  

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
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