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 PCEiK.MDK.414.37.2015/2016 

Oleśnica, 15.11.2016 r.   

 

Regulamin  

XIII Konkursu Ortograficznego  

Piszemy poprawnie  dla gimnazjów powiatu oleśnickiego 

 
10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 

w Powiatowym Centrum Edukacji  i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 

Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

1. Cele Konkursu : 

 poprawa umiejętności ortograficznych 

 wdrożenie uczniów do samokształcenia 

 rozwijanie zainteresowania różnymi aspektami języka 

 praca z uczniem zdolnym 

 

2. Konkurs adresowany jest  dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu oleśnickiego. 

       Przewidziano II etapy – szkolny i powiatowy. 

 

3. Etap  I -  szkolny 

 termin przeprowadzenia etapu szkolnego – 24 listopada 2016 r. o godz. 10.00 

 szkoły przeprowadzają dyktando na podstawie tekstu przygotowanego przez PCEiK.  

 tekst dyktanda zostanie przesłany w dniu konkursu do wszystkich szkół gimnazjalnych powiatu 

oleśnickiego na ich adres mailowy.  

 W celu przeprowadzenia etapu szkolnego dyrektor szkoły powołuje Komisję Konkursową, która 

przeprowadza i sprawdza dyktando. Komisja sporządza listę wyników, na którą nanosi wyniki 5 

najlepszych uczniów  wraz z danymi opiekunów (załącznik nr 1) i  przesyła do dn. 2 grudnia 2016 r.  na 

adres pceik@pceik.pl Na podstawie wyników etapu szkolnego PCEiK sporządza listę uczestników  i do 

dn. 14 grudnia 2016 r. informuje szkoły o zakwalifikowanych do finału konkursu. 

 na podstawie wyników etapu szkolnego PCEiK sporządza listę uczestników i informuje szkoły     

      o uczniach zakwalifikowanych do finału konkursu. 

 

4. Etap II – powiatowy 

 termin przeprowadzenia etapu powiatowego – 10 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w Powiatowym      

      Centrum Edukacji  i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56 

 etap powiatowy Konkursu  przeprowadza powiatowa Komisja powołana przez dyrektora PCEiK  

w Oleśnicy. 

 

5. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 

w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

mailto:pceik@pceik.pl


a. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

b. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w 

wyżej wspomnianym konkursie.  

c. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

d. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

e. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) 

 


