REGULAMIN
XVI POWIATOWEGO TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO
Sejm ogłosił rok 2018
Rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Jako “ojców niepodległości” uchwała przyjęta przez posłów wymienia Józefa Piłsudskiego,
Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego
i Ignacego Daszyńskiego. Uważamy, iż na szczególne wyróżnienie zasługuje I. Paderewski.
Wszystkie teksty nowej edycji Turnieju będą powiązane z tym wybitnym Polakiem.
I. Powiatowy Turniej Ortograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych powiatu bolesławieckiego, chcących sprawdzić swoje wiadomości z zakresu
ortografii.
II. Turniej odbywa się na etapie szkolnym i powiatowym.
III. Przebieg i organizacja turnieju na etapie szkolnym.
Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w turnieju na
przetwarzanie danych osobowych do celów turnieju. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania
i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
..................................................................................................................................................................,
Ucznia ........... klasy szkoły ................................................................................., do celów związanych
z udziałem w XVI Powiatowym Turnieju Ortograficznym oraz publikację jego/jej wizerunku
z imienia i nazwiska na stronie internetowej http://pceikk.pl/konkursy.html
Data i czytelny podpis rodzica: ……………………………………………
Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza turniej w ustalonym dla
danej grupy terminie. Protokoły należy przesłać do Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia
Kadr w Bolesławcu do 17 kwietnia 2018 r.
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IV. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego – kwalifikacja uczestników w zależności od ilości
oddziałów klas w danej placówce.
szkoła podstawowa
kl. III
1 oddział – 2 uczniów
2 oddziały – 3 uczniów
powyżej 2 oddziałów
– 4 uczniów

klasa VII
i gimnazjum - klasa II i III

kl. IV - VI
do 3 oddziałów – 2 uczniów
4 – 6 oddziały – 3 uczniów
powyżej 6 oddziałów
– 4 uczniów

do 10 oddziałów – 6 uczniów
do 20 oddziałów – 7 uczniów
powyżej 20 oddziałów
– 8 uczniów

V. Przebieg i organizacja Turnieju Ortograficznego na etapie powiatowym.
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.
1. Terminarz wszystkich etapów:
kl. III szkół podstawowych
 etap szkolny - 6 kwietnia 2018 r. (godzinę ustala Szkolna Komisja Turnieju)
 etap powiatowy – 24 kwietnia 2018 r. godz. 11, miejsce zostanie ustalone w późniejszym
terminie
kl. IV - VI szkół podstawowych
 etap szkolny – 11 kwietnia 2018 r. (godzinę ustala Szkolna Komisja Turnieju)
 etap powiatowy – 25 kwietnia 2018 r. godz. 11, miejsce zostanie ustalone w późniejszym
terminie
klasa VII i II - III gimnazjum
 etap szkolny – 10 kwietnia 2018 r. (godzinę ustala Szkolna Komisja Turnieju)
 etap powiatowy – 8 maja 2018 r. godz. 11, miejsce zostanie ustalone w późniejszym terminie
2. Uczestników etapu powiatowego obowiązuje pełna praktyczna znajomość ortografii - zgodnie
z programem nauczania, 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;
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gimnazjum - wielkie i małe litery w nazwach geograficznych, wydarzeniach historycznych,
w jednowyrazowych i wielowyrazowych nazwach miejsc i obiektów
architektonicznych, zapis cytatów.
3. W PRZEDDZIEŃ KONKURSU TEKSTY DO ETAPU SZKOLNEGO ZOSTANĄ
WYSŁANE DO SZKÓŁ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ.
VI. Nagrody:
 Na podstawie prac uczniów Powiatowa Komisja Konkursowa wyłoni laureatów Powiatowego
Turnieju Ortograficznego – po dziesięciu na każdym poziomie.
 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
mgr Krystyna Raszka

Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu
mgr Cezariusz Rudyk
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