
 

Zaproszenie 
do udziału w 

XI Szkolnym Konkursie Ortograficznym. 
 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w zmaganiach o 

tytuł Mistrza Ortografii i Nagrodę Dyrektora Szkoły im. Zbigniewa Kopra.  

Konkurs odbędzie się  17 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Słupi.  

 

Regulamin konkursu: 
 

Celem konkursu jest: 

- utrwalenie nawyku poprawnego pisania; 

- motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii; 

- zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji; 

- wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji. 

Eliminacje są dwustopniowe: 

1.    Etap klasowy. 

2.    Etap szkolny. 

 

Organizacja etapu klasowego: 

Etap klasowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uczącego w danej 

klasie. Etap pierwszy to pisanie ze słuchu, w którym biorą udział wszyscy chętni uczniowie 

klas drugich i trzecich. Pozwoli to na wyłonienie po trzech uczniów z klasy z  najmniejszą 

ilością błędów ortograficznych. Wytypowani uczniowie wezmą udział w szkolnym konkursie. 

 

Organizacja etapu szkolnego: 

Do 13 marca proszę o zgłoszenie uczniów do kol. Marzeny Stradomskiej. 

Zbiórka uczestników w holu szkoły. Komisja informuje uczniów o zasadach konkursu przed 

jego rozpoczęciem. Składa się on z dwóch części: 

- pisania ze słuchu (przewidywany czas 20 minut).  

- tekstu z wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne do uzupełnienia (przewidywany 

czas 10 minut). 

Zwyciężają uczniowie, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( 

kilka prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów ) ustala się dogrywkę, w której zostaną 

wyłonione trzy pierwsze miejsca. Komisja konkursowa sporządza protokół, który wraz z 

pracami konkursowymi stanowią dokument szkoły. Materiały przechowywane są przez 

komisję do końca bieżącego roku szkolnego. 

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. 

 

 

Organizatorzy: pani Marzena Stradomska i pani Dorota Kowalik. 



Szkolny Konkurs Ortograficzny 

dla klas II i III Szkoły Podstawowej  
 

 

o nagrodę  

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im. Zbigniewa Kopra 

w Słupi. 
 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas II i III kształcenia 

zintegrowanego wraz z opiekunami do wzięcia udziału w 

konkursie ,, W KRÓLESTWIE ORTOGRAFII”, który 

odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w 

Słupi w dniu 17 marca 2015r. o godz.10.30.                                                                                 

 Regulamin konkursu znajduje się u wychowawcy. 

 

Organizatorzy: pani Marzena Stradomska i pani Dorota Kowalik. 

 


