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Aneks do 

REGULAMINU 

XIII POWIATOWEGO TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO 
 

Sejm RP przyjął uchwałę ustanawiającą bieżący rok    

Rokiem Tadeusza Kościuszki (1746 - 1817) 

 

Tadeusz Kościuszko 
„Od nas samych zależy poprawa rządu. Od obyczajów naszych.” 

 

§ 1. Powiatowy Turniej Ortograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjalnych powiatu bolesławieckiego, chcących sprawdzić swoje wiadomości z zakresu 

ortografii. 
 

§ 2. Organizatorami turnieju jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

Współorganizator: Księgarnia AGORA. 
 

§ 3. Turniej odbywa się na etapie szkolnym i powiatowym. 
 

§ 4. Przebieg i organizacja turnieju na etapie szkolnym. 

Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza turniej w ustalonym 

dla danej grupy terminie (03.04.2017 r. i 10.04.2017 r.). Protokoły należy przesłać                        

do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu do 14 kwietnia 2017 r. 

§ 5. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego – kwalifikacja uczestników w zależności od ilości 

oddziałów klas w danej placówce. 

szkoła podstawowa 
gimnazjum 

kl. III kl. IV - VI 

1 oddział – 2 uczniów do 3 oddziałów – 2 uczniów do 10 oddziałów – 6 uczniów 

2 oddziały – 3 uczniów 4 – 6 oddziały – 3 uczniów do 20 oddziałów – 7 uczniów 

powyżej 2 oddziałów  

– 4 uczniów 

powyżej 6 oddziałów  

– 4 uczniów 

powyżej 20 oddziałów  

– 8 uczniów 

 

§ 6.  Przebieg i organizacja Turnieju Ortograficznego na etapie powiatowym. 

 

1. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powołuje Powiatową 

Komisję Konkursową, która odpowiada za prawidłowy przebieg konkursów, zabezpieczenie 

zestawów zadań, sprawdzenie prac oraz sporządzenie protokołu pokonkursowego. W przypadku 

niesamodzielnej pracy uczestnika Powiatowa Komisja Konkursowa może go wykluczyć z dalszego 

udziału w konkursie. 
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2. Terminarz etapów powiatowych: 

a) kl. III szkół podstawowych; 

etap szkolny - 03.04.2017 r. 

etap powiatowy - 24.04.2017 r. 

b) kl. IV - VI szkół podstawowych; 

 etap szkolny - 03.04.2017 r. 

 etap powiatowy - 25.04.2017 r. 

            c)   gimnazja. 

etap szkolny – 10.04.2017 r. 

etap powiatowy - 04.05.2017 r. 

 

3. Uczestników etapu powiatowego obowiązuje: 

- pełna praktyczna znajomość ortografii - zgodnie z programem, 

szczególnie: 

klasy III - wielkie i małe litery w  nazwach geograficznych i nazwach mieszkańców terenów 

geograficznych (miasta, państwa, regiony); 

klasy IV – VI - wielkie i małe litery w wydarzeniach historycznych oraz w nazwach 

geograficznych;   

gimnazjum - wielkie i małe litery w nazwach geograficznych, wydarzeniach historycznych, w 

jednowyrazowych i wielowyrazowe nazwach miejsc i obiektów architektonicznych, zapis 

cytatów. 

  § 7.  Nagrody: 

1. Na podstawie prac Powiatowej Komisji Konkursowej zostaną wyłonieni laureaci 

Powiatowego Turnieju Ortograficznego – po dziesięciu na każdym poziomie. 

2. W razie potrzeby Komisja zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości laureatów. 

 

Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie: 

www.pceikk.pl/ zakładka KONKURSY. 
 
 
Konsultant metodyczny języka polskiego                                                                Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

  mgr Krystyna Raszka                                                                                       mgr Cezariusz Rudyk 

 

 

 

 

 

Bolesławiec, 22 marca 2017 r. 
 
  

 

 

 

 

 


