
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 02.01.2019 r. 

PCEiK.MDK.4390.2.2019 
I POWIATOWY KONKURS POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ 

DLA UCZNIÓW KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZNAM JĘZYK OJCZYSTY 

15 stycznia 2019 r. 

 
Język polski ma ortografię o jakieś sto razy łatwiejszą niż inne języki świata!  

Nawet gramatyka nie jest tak trudna.  

Tym się jednak różnimy od innych narodów,  

że przykładamy szczególną uwagę do poprawności językowej. 

 Jan Miodek 

 
 

ORGANIZATOR 

 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – Pani Joanna Szczegodzińska 

- konsultant  ds. edukacji polonistycznej. 

 Autorka zadań konkursowych – Pani Małgorzata Smolak – nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Oleśnicy 

 

 

I. CELE:  

1. Promowanie uczniów uzdolnionych językowo. 

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych. 

3. Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej. 

4. Popularyzowanie poprawnych norm i form polszczyzny. 

5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i praktycznych umiejętności językowych. 

6. Bogacenie słownictwa.  

7. Zainteresowanie dzieci rozwijaniem umiejętności posługiwania się językiem ojczystym.  

 

II. ADRESACI:  

Uczniowie klas III szkół podstawowych  

 

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

- składnia zdania pojedynczego i złożonego (w zakresie poprawnego budowania zdań), 

- fleksja (poprawna odmiana wyrazów),  

- leksyka,  

- zasady ortografii i interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie, 

- dostrzeganie i poprawianie najczęstszych błędów występujących w polszczyźnie. Wymagania są zgodne 

z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego. 

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE 

1. Etap szkolny:  

a. Organizatorzy konkursu przygotowują test dla szkoły. Do odbioru materiałów (dostępnych od 3 

grudnia) zobowiązany jest Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej lub inny nauczyciel 

wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

b. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu i napisaniu dyktanda. Odbędzie się on 5 grudnia 2018 r.  

o godz. 9.00. Czas przeznaczony na wykonanie zadań (nie licząc czasu dyktanda) wynosi 45 minut.  

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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c. Szkolna Komisja Konkursowa dostarcza w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu do 

siedziby PCEiK listę uczestników z informacją o liczbie punktów oraz prace uczniów. 

d. Organizator konkursu w ciągu trzech dni roboczych przesyła do szkół informację o uczniach 

zakwalifikowanych do etapu powiatowego. 

 

   2. Etap powiatowy:  

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

   dnia 15 stycznia 2019 r. o godz. 10.00. 

b. Zakwalifikowani uczniowie piszą dyktando i rozwiązują test (ćwiczenia językowo-poprawnościowe, 

   tekst do korekty). 

c. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

d. Spośród uczestników finału powiatowego wyłonieni zostaną laureaci. 

 

V. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 6 czerwca 2019 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2019  

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

2. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów przedmiotowych i 

artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom 

Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

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

wspomnianym konkursie.  

4. 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.   

5. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

VII. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 Oleśnica, 

ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na podstawie Art. 

6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na 

podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem możliwości 

uczestniczenia w konkursie 

 

http://www.pceik.pl/

