
 
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 26.09.2007 r. 

 

XVII Powiatowe Dyktando Ortograficzne 

 „Zostań Mistrzem Ortografii” 

dla klas III szkół podstawowych 
9 stycznia 2018 r. o godz. 9.00 

PCEiK w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56. 

 

I. REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

2. W XVII Powiatowym Dyktandzie Ortograficznym biorą udział uczniowie klas III szkół 

podstawowych z terenu powiatu oleśnickiego. 

3. XVII  Powiatowe Dyktando Ortograficzne odbędzie się  9 stycznia 2018 r. o godz. 9.00  

w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

Celem konkursu jest: 

 wyłonienie najlepszych uczniów, którzy piszą poprawnie pod względem ortograficznym 

 podniesienie poziomu kompetencji ortograficznej 

 rozbudzanie czujności ortograficznej 

 uwrażliwienie na piękno języka ojczystego 

 promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym 

4. Zgłoszenia wyłącznie na Karcie zgłoszeniowej ( w załączniku) należy przesłać  

do 16 grudnia 2017 r. na adres pceik@pceik.pl  Liczba zgłoszonych uczniów nie może być 

większa niż liczba oddziałów klas trzecich w danej szkole. 

5. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

6. Uczestnicy konkursu nie powinni posiadać gumek do mazania, długopisów z gumkami                 

lub korektorów. 

7. Wyniki XVII Powiatowego Dyktanda będą opublikowane na stronie internetowej www.pceik.pl.  

 

II. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 7 czerwca 2017 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2018  

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

3. Odpłatność w wysokości 10 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.   

4. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

5. 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.) 

 

 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 
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