
Niechłonin, 02.01.2020 r. 

 

Regulamin XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego 

i XII o Puchar Wójta Gminy Płośnica 

dla uczniów klas V – VII 

 
I.   Cele konkursu. 

1. Popularyzowanie wiedzy ortograficznej wśród uczniów szkoły podstawowej. 

2. Sprawdzenie poziomu wiedzy ortograficznej uczniów klas V – VII. 

3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za kulturę języka polskiego. 

4. Wyłonienie Mistrzów Ortografii oraz szkoły, która stanie się organizatorem 

kolejnego konkursu. 

II. Założenia konkursu. 

1. Wymagania konkursu są zgodne z podstawą programową. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe dla klas IV – VI: 

II. Kształcenie językowe 

4. Ortografia … . Uczeń: 

1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje zasady pisowni. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe dla klas VII – VIII: 

II. Kształcenie językowe 

4. Ortografia … . Uczeń: 

4) zna zasady pisowni […] partykuły „nie” z różnymi częściami mowy. 

 

Materiał do utrwalenia: 

- pisownia wyrazów z „ó” i „u”, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia wyrazów z „rz” i „ż”, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia wyrazów z „h” i „ch”, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia wyrazów z „om”, „on”, „em”, „en”, „ą”, „ę”, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia wielkich i małych liter, (kl. V, VI, VII) 

- pisownia cząstki „by” z czasownikami osobowymi i nieosobowymi, (kl. V, VI, 

VII) 

- pisownia zakończeń rzeczowników: „i”, „ji”, „ii”, (kl. VI, VII) 

- pisownia przedrostków: -z, -s, (kl. VI, VII) 

- pisownia zakończeń imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych (kl. 

VII). 

- pisownia wyrazu „nie” z imiesłowem przymiotnikowym i przysłówkowym (kl. 

VII). 

2. Zadania konkursowe mają urozmaiconą formę (krzyżówki, zadania z lukami, 

zadania polegające na uzasadnieniu pisowni wyrazów, zagadki). 

3. W konkursie biorą udział reprezentanci klas V – VII z SP w Gródkach, SP w 



Niechłoninie, SP w Płośnicy, SP w Wielkim Łęcku ( po jednym z każdej klasy, 

czyli po troje z każdej szkoły). 

4. Dla danej grupy wiekowej zostaną przygotowane odmienne sprawdziany 

dostosowane do wymagań. 

5. Czas przewidziany na rozwiązanie zadań to 45 min. 

6. Z każdej grupy wiekowej zostanie wyłoniony zwycięzca (najmniej błędów w 

pracy lub praca bezbłędna) zwany Mistrzem Ortografii klasy V, Mistrzem 

Ortografii klasy VI, Mistrzem Ortografii klasy VII. 

6. Przechodni Puchar Wójta Gminy Płośnica zdobędzie szkoła, której uczniowie 

łącznie popełnią najmniej błędów. 

7. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a poszczególne zespoły 

statuetki za udział w konkursie. 

8. W komisji zasiadają nauczyciele poloniści reprezentujący szkoły wymienione 

wyżej.  

9. Szkoła organizująca konkurs zapewnia dyplomy, nagrody książkowe w 

kategorii indywidualnej (Mistrz Ortografii) i statuetki dla poszczególnych 

zespołów za udział w konkursie. 

10. Przechodni Puchar Wójta jest ufundowany przez Wójta Gminy Płośnica. 

 

III.   Etapy konkursu. 

 

1. I etap –  szkolny. Szkoła typuje troje reprezentantów, po jednym z kl. V – VII, 

na podstawie wewnątrzszkolnych sprawdzianów ortograficznych. 

2. II etap -  gminny. Uczestnicy piszą test sprawdzający wiedzę z ortografii. 

IV. Sprawy organizacyjne. 

1. W roku szkolnym 2019/2020 Gminny Konkurs Ortograficzny odbędzie się  

21 lutego 2020 r. o godzinie 9.30  w Szkole Podstawowej im. Henryka 

Sienkiewicza w Niechłoninie. 

2. Transport uczniów organizują szkoły we własnym zakresie. 

3. Karta zgłoszenia oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to 

załączniki do Regulaminu. 

4. Kartę zgłoszenia oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy 

przesłać koniecznie do 12 lutego 2020 r.  

5. Telefon kontaktowy: 690 135 802 lub 23 696 95 31. 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

 

Karta zgłoszenia uczestników XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego 

i XII o Puchar Wójta Gminy Płośnica 

 

Szkoła: 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  
do Regulaminu XVI Gminnego Konkursu Ortograficznego 

organizowanego w roku szkolnym 2019/2020 
przez Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Niechłoninie 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – publikacja wizerunku na stronie 

internetowej  prowadzonej przez Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie 

1. Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym 

dalej RODO) Administratorem danych osobowych Państwa dzieci  jest Szkoła Podstawowa  im. 

Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie. ( adres pocztowy  Niechłonin 92  13-206 Płośnica) 

2. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych na adres email: iod.spniechlonin@plosnica.pl lub pocztą tradycyjną na adres Szkoła 

Podstawowa Niechłonin 92   13-206 Płośnica. 

3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niechłoninie chce poinformować społeczność 
lokalną o podejmowanym przez siebie działaniu poprzez publikację zdjęć Państwa dzieci                   
z organizowanego przez  szkołę Gminnego Konkursu Ortograficznego. 

4. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody- art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Wyrażenie zgody na publikację wizerunku Państwa dzieci jest dobrowolne i oznacza, że nie 

poniosą Państwo żadnych konsekwencji jeśli nie wyrażą Państwo zgody.  
6. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zdjęcia z Gminnego Konkursu Ortograficznego będą publikowane na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza spniechlonin.szkolna.net  
7. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało 

zaprzestaniem dalszego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem dziecka w celu publikacji. 
8. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oznacza to, że zdjęcia publikowane przed wycofaniem 
zgody nie będą usuwane na tej podstawie. 

9. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, zdjęcia będą udostępniane Urzędowi Gminy oraz partnerom 
medialnym: Moje Działdowo, Gazeta Działdowska, Tygodnik Działdowski, które również 
opublikują je na swojej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie. 

10. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia zdjęć zawierających wizerunek Państwa dzieci. 
11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia ich przetwarzania. 
12. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w 

systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. 
13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 
 
 
………………………                …………………………………………………………………………………………………………. 
         Data                                                                   Podpis Rodziców 

 

 


