
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XII EDYCJI  

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO  

 

 

imienia Krystyny Bochenek 

przeznaczonego dla uczniów klas VI szkół podstawowych. 

pod patronatem 

DYREKTORA  DELEGATURY  KURATORIUM OŚWIATY  W  GLIWICACH 

                    I  PREZYDENTA  MIASTA  GLIWICE. 

 
 
 
 
Regulamin konkursu: 

 
1. Celem konkursu jest: 
 

 doskonalenie umiejętności poprawnego pisania oraz wdrażanie  uczniów do 

stosowania w praktyce reguł ortograficznych 

 sprawdzenie stopnia znajomości zasad ortograficznych poprzez zadania 

konkursowe 

 wybór Mistrza i Wicemistrza Ortografii Województwa Śląskiego 

 promocja szkoły i miasta w środowisku lokalnym 

 

 

2. Warunki organizacyjne: 
 

W konkursie wojewódzkim będzie uczestniczyć dwoje uczniów kl. VI  z każdej 

szkoły, wyłonionych w konkursie szkolnym, którzy indywidualnie będą walczyć o tytuł 

Mistrza i Wicemistrza Ortografii Województwa Śląskiego. 

Konkurs wojewódzki będzie  składał się z dwóch części: dyktanda i testu 

ortograficznego.  

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestników na 

publikację nazwisk i wizerunku laureatów i uczestników konkursu. 

W skład jury wejdą nauczyciele j. polskiego SP 7 w Gliwicach. 



Konkurs będzie miał formę pisemną (prosimy o zabranie ze sobą piór lub 

długopisów). 

Zgłoszenie udziału w konkursie wojewódzkim należy przesłać na dołączonej karcie  

zgłoszeniowej listownie, faxem lub mailem w terminie do  30 stycznia 2015 na adres:  

 

 

SP nr 7, ul. Tarnogórska 59,   
Gliwice 44-100 

                          tel/fax: 32 231-07-14, 
e - mail: sp7-gliwice@oswiata.org.pl 

 

 

3. Terminy i miejsce: 

 

Z uwagi na przewidywaną znaczną liczbę uczestników, konkurs wojewódzki odbędzie się 

nie w siedzibie SP 7, jak do tej pory, lecz gościnnie w audytorium Górnośląskiego 

Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ul. Okrzei 20 dnia 20 lutego (piątek) 2015r.   

o godz. 1300.  

 

O terminie wręczenia nagród i wynikach konkursu organizatorzy poinformują 

uczestników na stronie internetowej szkoły: www.sp7gliwice.pl w ciągu 3 tygodni od 

daty konkursu. 

 

 

 

4. Nagrody 

 

Dwaj zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł „Mistrza i Wicemistrza Ortografii Województwa 

Śląskiego”, nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają 

dyplomy uczestnictwa, a nauczyciele – podziękowania.  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac uczniowskich. 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! 

 

 

Organizatorzy: mgr Beata Oparczyk,    

                        mgr Grażyna Kozub,    

                                mgr Marzena Michaliszyn 

                   

                    SP 7 w Gliwicach 

 

mailto:sp7-gliwice@oswiata.org.pl
http://www.sp7gliwice.pl/


KARTA  ZGŁOSZENIOWA  DO  XII KONKURSU  
PT. „MISTRZ  ORTOGRAFII  WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO” 

 
(PROSIMY WYPEŁNIAĆ PISMEM WYRAŹNYM, CZARNYM DŁUGOPISEM  

I DRUKOWANYMI LITERAMI) 

 
Zgłoszenie jest równoznaczne z zapoznaniem się uczniów i ich rodziców  

z regulaminem konkursu i wyrażeniem zgody na udział w konkursie, 
publikację nazwisk i wizerunku uczestników. 

Powyższe potwierdza opiekun swoim podpisem. 
 

NAZWA I NUMER SZKOŁY: 
 
 
………………………………………………………………….. 
 
MIEJSCOWOŚĆ:  
 
 
…………………………………………………………………………….. 
                                                  
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA: 
 
1 ……………………………………………………………………………. 
 
 
2 …………………………………………………………………………… 
 
 
 
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA: 
 
1 …………………………………………………………………………… 
 
 
2 ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

 
Podpis opiekuna                                                         Pieczątka szkoły 

 
 

 


