
                    Regulamin Gminnego Konkursu Ortograficznego  

                     ,,Gminne Dyktando o Złote Pióro”  
 

Organizator konkursu:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Iwanowicach pod patronatem Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie 

Gminy Iwanowice  

Koordynator konkursu: Aneta Gruszka-Walczak 

Kontakt: 12 388 40 14 

szkola@iwanowice.pl lub 

jezykpolskiiwanowice@gmail.com 

 

 Cele konkursu : 

- szerzenie kultury, edukacji oraz rozwijanie zainteresowania językiem polskim jako składnikiem 

dziedzictwa narodowego, 

- wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu 

- rozwijanie zainteresowań polską pisownią i promocja języka polskiego, 

- sprawdzenie znajomości polskiej ortografii i interpunkcji, 

- stworzenie uczestnikom konkursu możliwości potwierdzenia własnych umiejętności związanych  z 

opanowaniem zasad ortografii i interpunkcji, 

- rozbudzanie ambicji uczniów oraz kształtowanie zasad szlachetnego współzawodnictwa, 

- wyłonienie GMINNEGO MISTRZA DYKTANDA  
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Zasady uczestnictwa: 

- konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu 

Gminy  Iwanowice, 

- daną szkołę reprezentują uczniowie wyłonieni podczas eliminacji szkolnych, 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest; 

 wyrażenie zgody na udział (załącznik - dokumentację należy przechowywać do końca roku 

szkolnego)  

 akceptacja warunków i klauzul (załącznik) 

 przesłanie karty zgłoszeniowej (załącznik) 

 przesłanie protokołu pokonkursowego (etap szkolny) 

Termin konkursu: 

I etap szkolny- realizacja do 20.04.2021 

II etap gminny- 27.04.2021  

 

 Przebieg konkursu:  

- konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach i dwóch kategoriach wiekowych (etap szkolny),  

 uczniowie klas IV - VI 

 uczniowie klas VII – VIII 

 - w etapie finałowym  nie będzie podziału na kategorie wiekowe, 

- uczestnicy konkursu na każdym etapie piszą dyktando, 

 
- etap finałowy odbędzie się stacjonarnie w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach 

27.04.2021 roku o godzinie 10.00, 

 

- organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji szkoły, w której wyniki jednoznacznie 

wskazywać będą na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, 

 

- nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w 

wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu,   

- brak wstawiennictwa uczestnika w określonym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu jest 

jednoznaczne z rezygnacją z udziału. 

 
 

Etap szkolny 



- w konkursie ma prawo wziąć udział każdy uczeń klas IV-VIII ze szkoły zgłoszonej przez Szkolnego 

Koordynatora Konkursu,  

- teksty dyktand do szkolnego etapu przygotowują nauczyciele języka polskiego z konkretnej szkoły 

biorącej udział w konkursie, 

 

-prace uczestników zostaną sprawdzone i oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez 

Dyrektora danej szkoły, która będzie odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu, 

 

- prace konkursowe należy przechowywać do końca roku szkolnego, 

 

- etap szkolny odbywać się może w dowolnej formie (zdalnie lub stacjonarnie), 

 

- ocenie ma podlegać poprawność ortograficzna oraz interpunkcyjna, 

 

- do etapu finałowego przechodzą osoby, które tekst dyktanda napiszą bezbłędnie (dopuszcza się 

maksymalnie 1 błąd ortograficzny lub 3 błędy interpunkcyjne), 

 

- praca konkursowa musi być napisana odręcznie (nie wolno pisać drukowanymi literami), 

 

- Szkolny Organizator Konkursu jest zobowiązany do zapewnienia zawodnikom warunków 

umożliwiających samodzielność odpowiedzi, 

 

- protokół pokonkursowy (załącznik) z wykazem osób zakwalifikowanych do II etapu należy przesłać 

do 23.04.2021 roku na adres szkola@iwanowice.pl lub jezykpolskiiwanowice@gmail.com  

Etap finałowy 

- tekst dyktanda do finałowego etapu przygotowuje organizator konkursu, 

 

- podczas pisania pracy, uczestnicy konkursu nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się między sobą, korzystać z urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, 

laptopów, tabletów i innych) oraz słowników, 

 

- tekst musi być napisany odręcznie i czytelnie-nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup 

wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść uczestnika, 

 

- ewentualne poprawki uczestnik konkursu zaznacza przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie 

powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, nie można używać 

korektorów, 

 

- uczestnik, który napisze tekst pracy konkursowej bezbłędnie, zostanie Gminnym Mistrzem 

Dyktanda o Złote Pióro, 
 

- w przypadku, gdy tekst zostanie napisany bezbłędnie przez kilku uczestników, przewidziana jest 

dogrywka - zwycięzca może być jeden, 

 

- wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia 
konkursu. 
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Nagrody: 

Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu Gminy Iwanowice, ze środków 

finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

- za miejsce 1 przyznany zostanie tytuł Gminnego Mistrza Dyktanda O Złote Pióro oraz nagroda 

rzeczowa, 

- każda szkoła, w której zostanie zorganizowany konkurs otrzyma drogą elektroniczną Certyfikat 

Placówki Wspierającej Talenty, 

- nauczyciel przygotowujący zwycięzcę do konkursu, otrzyma drogą elektroniczną specjalne imienne 

podziękowanie. 

 

Postanowienia końcowe: 

- organizator zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie, 

- sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator. 

 

 

 


