
REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

w roku szkolnym 2021/2022 

 
Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Radziejowskiego 

 
§1. Ustalenia podstawowe 

 

1. IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny jest konkursem organizowanym przez Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława Łokietka w Radziejowie oraz Starostwo          Powiatowe. 

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

a) szkolnym, 

b) powiatowym. 

 
§2. Cele konkursu 

 
1. Popularyzacja języka polskiego. 

2. Kształtowanie odpowiedzialności za poprawność i piękno ojczystego języka. 

3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień. 

4. Stwarzanie sytuacji pobudzających uczniów do twórczego myślenia i sprawdzania      

nabytych umiejętności. 

5. Motywowanie do promowania wartości pracy nad rozwojem uzdolnień. 

6. Wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju. 

7. Promowanie osiągnięć uczniów. 

 
§3. Uczestnicy konkursu 

 
1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.  

2. Udział uczniów w konkursie zgłasza szkoła elektronicznie (sekretariat@radziejow.edu.pl). 

3. Termin zgłoszeń upływa 6 czerwca 2022 r. Zgłoszenia przekazane po terminie i dokonane                   

w inny sposób niż elektronicznie nie będą brane pod uwagę. 

4. Zgłoszenie do udziału w Powiatowym Konkursie Ortograficznym jest   równoważne                     

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych uczestników                

w  zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem konkursu. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac uczniowskich  

do celów upowszechniających dorobek i szkoleniowych. 

6. Ponadto przy zgłoszeniu (załącznik nr 1) należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku 

uczestnika Powiatowego Konkursu Ortograficznego (załącznik nr 2). 

mailto:sekretariat@radziejow.edu.pl


§4. Organizacja i przebieg konkursu 

 
1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny organizowany jest w dwóch kategoriach: pierwsza 

kategoria – uczniowie szkoły podstawowej: klasy 4-6, druga kategoria – uczniowie szkoły 

podstawowej klasy: 7-8. 

a) I etap (szkolny) – przeprowadzony zostanie w macierzystych szkołach pod nadzorem 

nauczycieli, którzy wytypują dwóch najlepszych uczniów, 

b) II etap (powiatowy) – przeprowadzony zostanie 8 czerwca 2022 r. od godz. 10.00                                                                                                                                                                                                                       

w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Radziejowie. 

 

I ETAP – SZKOLNY 

1. Szkoła w terminie do 3 czerwca 2022 r. przeprowadza etap szkolny lub wskazuje co najwyżej 

dwóch uczestników konkursu w każdej kategorii. 

2. Szkoła zgłasza do dwóch uczniów do etapu powiatowego w nieprzekraczalnym terminie 

do 6 czerwca 2022 r. Skany zgłoszeń i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz 

wizerunku (załącznik nr 1 i nr 2) należy przesłać elektronicznie na adres: 

sekretariat@radziejow.edu.pl 

 

II ETAP – POWIATOWY 

1. Konkurs powiatowy składa się z dyktanda. 

2. Czas pisania dyktanda wyniesie około 25 minut. 

3. Prace uczniów na etapie powiatowym konkursu sprawdza komisja powołana przez Starostę 

Powiatu Radziejowskiego współorganizującego konkurs. 

4. Podczas II etapu uczniowie są zobowiązani przedstawić legitymację szkolną. 

5. Informacja o wynikach konkursu i sposobie wręczenia uczestnikom nagród  oraz listów 

gratulacyjnych  nauczycielom zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

https://www.radziejow.edu.pl  9 czerwca 2022 r. po sprawdzeniu dyktand. 

 
§5. Nagrody i wyróżnienia 

 
1. Uczeń, który zajął I, II i III miejsce na etapie powiatowym konkursu, w poszczególnych 

kategoriach, otrzymuje tytuł Laureata Powiatowego Konkursu Ortograficznego. 

2. Laureaci powiatowego konkursu otrzymują nagrody rzeczowe. 

3. Zwycięzca konkursu w każdej kategorii otrzymuje także nagrodę specjalną – „Pióro 

Starosty Radziejowskiego” 

4. Nauczyciele uczniów, którzy w Powiatowym Konkursie Ortograficznym zajęli miejsca  

od I do III, otrzymają listy gratulacyjne Starosty Powiatu Radziejowskiego. 

 

§6 Ustalenia końcowe 

 
1. Wszystkie informacje na temat konkursu będą na stronie: www.radziejow.edu.pl 

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  

we  wszystkich jego punktach. 

 

           Kontakt: LO  im. Wł. Łokietka w Radziejowie, p. Leszek Grabowski, tel. 542853228. 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 
 

 

 
 Imię i nazwisko ucznia, 

dane adresowe, tel. kontaktowy 
Szkoła 

Nauczyciel przygotowujący ucznia, 

tel. kontaktowy 

1.    

2.    



Załącznik nr 2 
 

 

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 
Wyrażam zgodę na nieodwołane i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć                         

z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje 

wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego 

medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Powiatowego Konkursu Ortograficznego                       

w Radziejowie. 

 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego* 

uczestnika konkursu 

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego* 

uczestnika konkursu * 

  

*niepotrzebne skreślić 


