
REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 
w roku szkolnym 2018/2019 

 
 
§1. Ustalenia podstawowe 
 
1. Wojewódzki Konkurs Ortograficzny jest konkursem organizowanym przez 
Zespół Szkół w Damnicy. 
2. Współorganizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli                       
w Słupsku. 
3. Konkurs przebiega w trzech etapach i w dwóch kategoriach: 
a) etap szkolny: 
- dla uczniów klas V – VI, 
- dla uczniów klas VII– VIII, 
b) etap powiatowy: 
- dla uczniów klas V -VI, 
- dla uczniów klas VII – VIII, 
b) etap wojewódzki: 
- dla uczniów klas V – VI, 
- dla uczniów klas VII – VIII. 
 
§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 swoich uzdolnień. 
6. Wdrażanie do samokształcenia i samorozwoju. 
7. Promowanie osiągnięć uczniów. 
 

 §3. Uczestnicy konkursu 
 

1. Wojewódzki Konkurs Ortograficzny przeznaczony jest dla uczniów klas V - VIII szkół 
podstawowych województwa pomorskiego. 

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

3. Termin zgłoszeń upływa 31 stycznia 2019 r. Zgłoszenia przekazane po terminie                    
i dokonane w inny sposób niż elektronicznie nie będą brane pod uwagę. 

4. Zgłoszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym jest równoważne               
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych 
uczestników w zakresie związanym z organizacją, przebiegiem i upowszechnianiem 
konkursu. Przy zgłoszeniu należy dołączyć zgodę na wykorzystanie wizerunku 
uczestnika Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania konkursowych prac 
uczniowskich do celów upowszechniających dorobek  i szkoleniowych. 
 
 
 
 
 
 



§4. Organizacja i przebieg konkursu 
 

1. Wojewódzki Konkurs Ortograficzny organizowany jest w trzech etapach: 
 

a) I etap szkolny – przeprowadzony 6 lutego 2019 r. pod nadzorem nauczycieli                     
w szkołach  zgłaszających uczestników, 

 
b) II etap powiatowy – przeprowadzony 12 marca 2019 r. o godzinie 10.00                       

w Zespole Szkół w Damnicy, 
 

c) III etap wojewódzki – przeprowadzony 26 marca 2019 r. od godz. 10.00 w Zespole 
Szkół w Damnicy. 

 

I ETAP – SZKOLNY 
1. W dniu 5 lutego 2019 r. organizator przesyła szkołom pocztą elektroniczną dwa 

dyktanda - jedno dla uczniów klas V – VI, drugie dla uczniów klas VII – VIII.    
2.  Szkoła przeprowadza etap szkolny w dwóch kategoriach 6 lutego 2019 r. 
3. Członkowie komisji sporządzają protokół z przebiegu konkursu na etapie szkolnym 
(załącznik nr 2) i przesyłają go do organizatora konkursu wraz z kartami informacyjnymi 
zgłoszenia uczniów (załącznik nr 1) oraz ze sprawdzonymi dyktandami dwóch uczniów                  
z klas V - VI oraz dwóch uczniów z klas VII – VIII, wytypowanych do etapu powiatowego, 
w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2019 r. Protokół należy przesłać również 
elektronicznie na adres: sekretariat@zsdamnica.pl 
 

     II ETAP – POWIATOWY 

1. Konkurs polega na napisaniu dyktanda w dniu 12 marca 2019 r. w siedzibie 
organizatora konkursu. 

2. Przystępując do II etapu uczniowie są zobowiązani przedstawić legitymację szkolną. 
3. Prace sprawdza komisja powołana przez dyrektora szkoły organizującej konkurs. 
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 14 marca 2019 r. 
5. Do etapu wojewódzkiego zostanie zakwalifikowanych 10 najlepszych uczestników 

etapu powiatowego w każdej kategorii. 
 

III ETAP – WOJEWÓDZKI 
1. Konkurs wojewódzki składa się z testu i dyktanda. 
2. Czas wykonania zadań testu wynosi 30 minut. 
3. Prace uczniów na  etapie wojewódzkim konkursu sprawdza komisja powołana przez 

dyrektora szkoły organizującej konkurs. 
4. Podczas III etapu uczniowie są zobowiązani przedstawić legitymację szkolną. 
5.  Ogłoszenie wyników nastąpi 26 marca 2019 r. 

 
 

§5. Nagrody i wyróżnienia 
 

 

1. Uczniowie, którzy zajęli I, II, III miejsce w swojej kategorii na etapie wojewódzkim 
konkursu,  otrzymują tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego,                     
a kolejnych trzech uczestników z najlepszymi wynikami  w każdej kategorii - tytuł 
Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. 

2. Laureaci wojewódzkiego konkursu otrzymują nagrody. 
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3. Nauczyciele uczniów, którzy w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym zajęli miejsca 
od I do VI, otrzymują listy gratulacyjne dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Słupsku. 

4. Wręczenie nagród nastąpi 26 marca 2019 r. 
 
 
§6 Ustalenia końcowe 
 

1. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdą się na stronie internetowej 
organizatora: www.zsdamnica.pl, pod numerem telefonu 59 8113 021 bądź adresem 
e-mail: brzykcy.i@zsdamnica.pl. Osobą odpowiedzialną za organizację konkursu jest 
pani Izabela Brzykcy.   

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu we 
wszystkich jego punktach. 
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Załącznik nr 1                                                                    ………………..……………………. 

 (miejscowości, data) 
           

 
KARTA  INFORMACYJNA – zgłoszenie ucznia do konkursu 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa  

Pełna nazwa placówki  

Adres szkoły  

Telefon szkoły  

Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna  

                                                

Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 
 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Damnicy, ul. M. Konopnickiej 1, 76-231 Damnica. Dane 

kontaktowe inspektora ochrony danych: sekretariat@zsdamnica.pl. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane są 

podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw 

trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem 

konkursu. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane 

osobowe są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przystąpienie 

do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

Oświadczam, że : 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych/wizerunku mojego dziecka podczas  

przeprowadzania II i III etapu Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego w Zespole Szkół w Damnicy. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych/wizerunku mojego dziecka podczas 

umieszczania  informacji o konkursie i zdjęć na stronie internetowej szkoły (zsdamnica.pl) oraz  gminy 

Damnicy (www.damnica.pl) w celach informacyjnych i promocyjnych. 

…………………………………………………...………………                   ……...…………………………………………………………… 
                          (imię i nazwisko dziecka , klasa szkoła)                                                      (czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

                                                                             

 

http://www.damnica.pl/


Załącznik nr 2 

 

………………………………………..………………….                                                 ……………….………………………………………………………. 
pieczątka szkoły/placówki oświatowej           miejscowość, data  

 
PROTOKÓŁ Z  PRZEBIEGU  

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 2018/2019 

I Etap szkolny   

1. Nazwa szkoły i adres (miejscowość, ulica, numer, powiat): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..….  
      
2. Komisja przeprowadzająca I etap szkolny  (imię i nazwisko):  

Przewodniczący: ................................................................... 

Członkowie:  ...................................................................  

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

 

3. Liczba uczniów, którzy przystąpili do konkursu: …………………… 

 

4. Wykaz uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego i ich opiekunowie: 

- kategoria klas V -VI: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Imię i nazwisko opiekuna 

1.   

2.   

 
- kategoria klas VII – VIII: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Imię i nazwisko opiekuna 

1.   

2.   

 
Komisja potwierdza, że etap szkolny konkursu odbył się zgodnie z regulaminem. 
 
Podpisy przewodniczącego  
i członków komisji: 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………….. 

  
 

 
 
………………………………............................................................................................................ 

Dyrektor szkoły 

 


