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REGULAMIN 
XVIII POWIATOWEGO TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO 

 
I. Powiatowy Turniej Ortograficzny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 

powiatu bolesławieckiego, chcących sprawdzić swoje wiadomości z zakresu ortografii. 

 

II. Organizatorami turnieju jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr                 

w Bolesławcu. 

 

III. Turniej odbywa się na etapie szkolnym i powiatowym. 

 

IV. Przebieg i organizacja turnieju na etapie szkolnym. 

1. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział             

w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor 

szkoły zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców            

o treści zawartej w załączniku do niniejszego regulaminu. 

2. Szkoły otrzymują na 2 dni przed etapem szkolnym drogą mailową matrycę testu                             

i powielają ją dla uczestników konkursu. 

3. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza prace uczniów na podstawie schematu 

oceniania, który szkoła otrzyma drogą mailową w dniu konkursu. 

4. Szkolna Komisja Konkursowa wypełnia w formie elektronicznej protokół                 

z kwalifikacji uczniów i przesyła do PCEiKK. 

5. Kwalifikacji do etapu powiatowego dokonuje Powiatowa Komisja Konkursowa, 

uwzględniając udział  co najmniej 10% uczniów startujących na etapie szkolnym. 

Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji do etapu powiatowego podejmuje 

dyrektor PCEiKK. 

6. Do etapu powiatowego może być zakwalifikowany reprezentant szkoły                     

z największą liczbą punktów o ile osiągnie co najmniej 50 % wymaganych punktów. 

7. W przypadku równej liczby punktów reprezentantów szkół decyzję o kwalifikacji 

podejmuje dyrektor szkoły. 

 

V. Przebieg i organizacja turnieju 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 
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uczestnika Powiatowa Komisja Konkursowa może go wykluczyć z dalszego udziału 

w konkursie. 

 

VI. Terminarz. 

 

Szkoła podstawowa 

Klasa 

III 

Klasy 

V - VI 

Klasy 

VII - VIII 

etap szkolny 10 marca 2020 r. 11 marca 2020 r. 12 marca 2020 r. 

przesłanie protokołu              

do PCEiKK                            

w terminie do ... 

17 marca 2020 r. 18 marca 2020 r. 19 marca 2020 r. 

etap powiatowy 

24 marca 2020 r., 

SP 2 (aula,  

ul. Słowackiego 2, 

Bolesławiec), 

godz. 9:00 

26 marca 2020 r., 

SP 2 (aula,  

ul. Słowackiego 2, 

Bolesławiec), 

godz. 9:00 

31 marca 2020 r., 

I LO (aula, ul. 

Tyrankiewiczów 11, 

Bolesławiec), 

godz. 9:00 

 

VII. Uczestników etapu powiatowego obowiązuje pełna praktyczna znajomość ortografii 

- zgodnie z programem nauczania, szczególnie: 

Klasa III – pisownia wyrazów z wymiennymi: ż/rz, ó/u, ch/h, zasady ortograficzne        

z nimi związane, zapis dat, podstawowa pisownia wyrazów wielką i małą literą; 

 

Klasy V–VI – jak wyżej, ponadto: pisownia wyrazów z niewymiennymi: ż/rz, ó/u, 

ch/h, zasady ortograficzne z nimi związane; pisownia nie z różnymi częściami mowy, 

pisownia nazw świąt, obrzędów, zwyczajów; 

 

Klasy VII – VIII – jak wyżej, ponadto: pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków 

złożonych, pisownia partykuły -by, łącznie z wyjątkami, pisownia zakończeń -ii, -i,       

-ji, pisownia wyrazów wielką i małą literą. 

Uwaga: Treści podkreślone dotyczą etapu powiatowego. 

 

VIII. Nagrody: 

 Na podstawie prac Powiatowej Komisji Konkursowej zostaną wyłonieni laureaci 

Powiatowego Turnieju Ortograficznego – do dziesięciu na każdym poziomie. 

 W razie potrzeby Komisja zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości 

laureatów. 

Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane na stronie: pceikk.pl/konkursy 

 
Konsultant metodyczny języka polskiego                                                               Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

  mgr Krystyna Raszka                                                                                         mgr Cezariusz Rudyk 
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Załącznik do regulaminu konkursu 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………..…………… 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji  i Kształcenia Kadr 

w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). 

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: …………………………………     

w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej, 

profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji.  

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)              (miejscowość, data) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji                  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest 

Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl,  tel. 75 612 17 95) 

3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji                      

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 

podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,                         

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
         (podpis)                (miejscowość, data) 


