
Powiatowy Konkurs Ortograficzny 

dla uczniów  

siódmych i ósmych klas szkół podstawowych 
 

pt.: ZŁAMANE PIÓRO 
 

Regulamin 

 
1. Celem Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Złamane Pióro” jest propagowanie znajomości 

zasad ortografii języka polskiego w korelacji z wymaganiami podstawy programowej z języka 

polskiego, umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich umiejętności  w rywalizacji 

międzyszkolnej oraz wyłonienie mistrzów ortografii spośród uczniów klas siódmych i ósmych 

szkół podstawowych powiatu mikołowskiego. 

 

2. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Złamane Pióro” jest II Liceum 

Ogólnokształcące im. rotmistrza W. Pileckiego w Mikołowie. Konkurs jest dwuetapowy. 

 

3. Etap pierwszy – szkolny – powinien zostać przeprowadzony przez nauczycieli uczących         

w danej szkole podstawowej do końca lutego każdego roku. Polega  na napisaniu dyktanda 

przez wszystkich zainteresowanych uczniów lub całe zespoły klasowe. Dyktanda oceniają 

nauczyciele uczący w danej szkole, stosując jednolite kryteria: błąd ortograficzny rażący – 6 p., 

błąd ortograficzny drugorzędny – 3 p., błąd interpunkcyjny – 1 p. Klasyfikację błędów 

ortograficznych można znaleźć pod poniższym linkiem do strony internetowej Rady Języka 

Polskiego http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1101:u                  

Uczeń, który otrzyma najmniej punktów ujemnych (czyli popełni najmniej błędów                       

z uwzględnieniem ich wagi), zostaje szkolnym mistrzem ortografii. W ten sposób wyłania się 

maksymalnie 3 osoby, które będą reprezentować szkołę w zawodach powiatowych.           

Tekst dyktanda do etapu szkolnego wybiera nauczyciel uczący w danej szkole.  

 

4.  Po przeprowadzeniu I etapu należy przekazać organizatorom konkursu powiatowego 

informację o zwycięzcach konkursu szkolnego (pocztą elektroniczną na adres 

powiatowykonkursortograficzny@gmail.com). 

    Podanie nazwisk 3 zwycięzców będzie równoznaczne ze zgłoszeniem udziału szkoły   

     w II etapie konkursu. 

 

5. Etap drugi – powiatowy – zostanie przeprowadzony przez organizatorów na terenie II LO 

w Mikołowie. Będzie polegał na napisaniu przez uczestników konkursu dyktanda 

(przygotowanego przez organizatorów). Prace będą oceniane wg tych samych kryteriów co na 

etapie szkolnym. Zwycięzcy tego etapu otrzymają tytuły laureatów Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego  „Złamane Pióro” (odpowiednio: laureat pierwszego miejsca, laureat drugiego 

miejsca, laureat trzeciego miejsca).  

 

6. Uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat za udział w konkursie. 

. 

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1101:u


7. Uczestnicy w dniu konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorowi podpisane przez 

rodziców zgody na publikowanie wizerunku (załącznik). 

 

8. Prace oceniać będzie jury w składzie: mgr Beata Żwaka, mgr Aleksandra Hanus oraz       

mgr Katarzyna Cyprys - Tabaszewska (polonistki II LO) 

 

9. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailowa, a rozdanie nagród nastąpi 21 marca          

(w przypadku zmiany terminu organizator powiadomi zainteresowanych). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu: 

 

Zgoda na publikowanie wizerunku  

w zakresie działalności promocyjno-marketingowej 

…………………………………………………………………… 

imię i nazwisko dziecka 

……………………………………………………………………. 

adres zamieszkania 

Ja, niżej podpisany/-a wyrażam / nie wyrażam (*niepotrzebne skreślić) zgodę/y na 

bezterminowe, publiczne, nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka przez II 

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. 

Pokoju 4, 43-190 Mikołów, zarejestrowanego podczas Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego „Złamane Pióro” dla szkół gimnazjalnych i podstawowych w celach 

związanych z funkcjonowaniem i promocją II Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza 

Witolda Pileckiego w Mikołowie.  

Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: strona internetowa szkoły 

www.2lomikolow.pl, Facebook II LO. Równocześnie informujemy, iż zdjęcia mogą być 

przekazywane na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Mikołowie. Oświadczam, 

że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza moich dóbr osobistych i 

dóbr osobistych mojego dziecka zgodnie z art. 24 Kodeksu Cywilnego ani innych praw. 

http://www.2lomikolow.pl/


Oświadczam również, że jestem osobą nieograniczoną w zdolności do czynności prawnych 

oraz że zapoznałem/am się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem i akceptuję. 

Przyjmuję również do wiadomości, że administratorem w/w danych osobowych jest II 

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Mikołowie z siedzibą przy ul. 

Pokoju 4, 43-190 Mikołów. 

Niniejszym oświadczam, że zgodę wyraziłem dobrowolnie oraz zostałem poinformowany,  

iż przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem. 

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

(data i  czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów) 


