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REGULAMIN BEMOWSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO                   

„ORTOGRAFIA DO NAS TRAFIA” 

 

I. Organizator – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 w Warszawie. 

 

II. Patronat  – Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. 

 

 

III. Cele konkursu 

 

 Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego wśród dzieci i młodzieży. 

 Zaangażowanie dorosłych w kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania 

zasad ortografii. 

 Zachęcanie dzieci i młodzieży (poprzez własny przykład) do pokonywania 

trudności. 

 Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej. 

 Dobra zabawa w miłym gronie sympatyków ortografii. 

 

IV. Zasady uczestnictwa 

 

 Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Bemowa, szczególnie rodziców 

uczniów szkół bemowskich, nauczycieli oraz przedstawicieli władz Urzędu 

Dzielnicy Bemowo. 

 Zgłoszenia (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, przedstawiciel kategorii 

rodziców, nauczycieli czy władz Bemowa) należy przesyłać do 16.10.2014 r. na 

adres poczty elektronicznej poradni: ppp20@vp.pl z dopiskiem: „bemowskie 

dyktando”, telefonicznie (22) 666-17-74 lub w sekretariacie poradni. 

 

V. Termin konkursu 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 23.10.2014 r. o godz. 12:00 w Sali Sesji 

w Urzędzie Dzielnicy Bemowo w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 70. 

Rejestracja zgłoszonych uczestników odbędzie się w godzinach 11:30 - 11:45 

 

VI. Organizacja i przebieg konkursu 

 

 Tekst dyktanda opracowuje zespół specjalistów z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej Nr 20 w Warszawie. 

 Pisanie prac nadzoruje Komisja Konkursowa.  
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 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych wszystkie prace 

uczestników będą kodowane ( bez ujawniania nazwisk ). 

 W skład Komisji oceniającej wchodzą uczniowie szkół (laureaci Turnieju 

Ortograficznego dla szkół podstawowych organizowanego przez SP Nr 306  

oraz uczniowie gimnazjów i liceum– laureaci konkursu organizowanego 

przez poradnię na terenie PPP20), nauczyciele szkół bemowskich 

i specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 20 w Warszawie). 

 Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które napisały tekst dyktanda 

bezbłędnie lub popełniły najmniej błędów. 

 W przypadku braku jednoznacznych wyników przewidziana jest 

„dogrywka” w formie dodatkowego zadania konkursowego. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, po 

sprawdzeniu prac uczestników. 

 Nagrodą główną jest „Pióro Burmistrza Bemowa”. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. 

 Uczniowie ze szkół bemowskich, laureaci turnieju/konkursu 

ortograficznego, którzy są zdobywcami pierwszego miejsca w swych 

grupach wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna), zostaną nagrodzeni w dniu 23 października po 

godzinie 13.45 podczas wspólnej uroczystości wręczania nagród 

w Urzędzie Dzielnicy.  

 

VII. Uwagi końcowe 

 

 Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy 

naukowych oraz urządzeń elektronicznych. 

 Uczestnicy konkursu nie mogą opuszczać sali przed zebraniem prac 

konkursowych przez Komisję. 

 W przypadku nieczytelnie napisanych wyrazów, Komisja zastrzega sobie 

możliwość nieoceniania ich. 

 Uczestnicy zobowiązani są przybyć na konkurs w dobrym humorze. 

          Życzymy dobrej zabawy! 
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