REGULAMIN KONKURSU

„ORTOGRAFICZNE POTYCZKI”
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas siódmej i ósmej szkoły
podstawowej (trzyosobowe drużyny wyłonione na etapie szkolnym).
2. Cele konkursu:
- 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,
- wykorzystanie praktyczne wiedzy i umiejętności,
- umożliwienie uczniom rywalizacji z rówieśnikami,
- zaprezentowanie uczestnikom konkursu Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki
w Mosinie.

3. Konkurs składa się z:
- dyktanda,
- krótkiego quizu związanego z zasadami ortografii i interpunkcji,
- korekty tekstu.
4. Wszyscy uczestnicy powinni wykazać się znajomością zasad:
- pisowni wyrazów z: u -ó, ch - h, rz - ż,
- pisowni wielką lub mała literą,
-pisowni wyrażeń przyimkowych i partykuły „by”, „nie”
rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami i imiesłowami,
- interpunkcji.

z czasownikami,

5. Kryteria oceny oraz zasady nagradzania:




zwycięska drużyna zostanie wyłoniona w dniu konkursu, tj. 30.03.2022 roku
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,
oceny prac dokona jury, składające się z wybranych nauczycieli Zespołu Szkół
im. Adama Wodziczki w Mosinie,
pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- poprawność rozwiązanego testu,
- poprawność napisanego dyktanda,
- właściwa korekta tekstu,
- znajomość zasad ortografii i interpunkcji,
- zgodna współpraca w grupie,








najlepsze 2 drużyny, które z quizu i części praktycznej zdobędą największą liczbę
punktów, zostaną nagrodzone tytułem Mistrza i Wice Mistrza Ortografii
i otrzymają nagrody. Natomiast pozostałe drużyny otrzymają dyplomy
uczestnictwa i słodkości. Wszystkie nagrody rozdane zostaną w dniu konkursu
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.
W konkursie mogą wziąć udział zespoły/drużyny klasowe 3 osobowe.
Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się dnia 30.03.2022 r. (środa) godz. 9:00
w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.
Zgłoszenia do konkursu prosimy przesyłać do dnia 18.03.2022 r. drogą elektroniczną
sekretariat@zs-mosina.pl
Karta Zgłoszenia w załączniku nr 1

Serdecznie zapraszamy i życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i wspaniałej
zabawy

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia uczestnika
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na
publikację swojego wizerunku na szkolnej stronie internetowej www.zs-mosina.pl oraz
szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).

Załącznik nr 1.

......................................

pieczęć szkoły

........................................
miejscowość, data

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
ul. Topolowa 2
62-050 Mosina
Tel. 618 132 922
e-mail: sekretariat@zs-mosina.pl

Zgłoszenie uczestników do udziału
w Konkursie ORTOGRAFICZNE POTYCZKI
Nazwa i adres szkoły:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika
1.....................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................
3………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna
.......................................................................................................................................................

…………………………
Dyrektor Szkoły

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla uczestników
Konkursu " Ortograficzne Potyczki”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na opublikowanie
informacji o uczestnikach konkursu, oraz umieszczenie zdjęć z tego konkursu na
stronie internetowej Zespołu Szkół im. A. Wodziczki w Mosinie.
Podpisy:
……………………………………
Data:
……………………………………

