
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu 

 

Konkurs ortograficzny 

„Wiosenne łamigłówki ortograficzne” 

IV edycja 2012 rok 

dla uczniów klas II szkół podstawowych 

 
Regulamin 

IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 

„Wiosenne łamigłówki ortograficzne” dla uczniów klas II szkół podstawowych.  

 

Informacje wstępne 

Konkurs organizowany przez PSP nr 34 w Radomiu adresowany jest do uczniów klas II 

nauczania zintegrowanego, którzy mimo swojego młodego wieku osiągają wspaniałe 

wyniki w nauce ortografii i chcą zaprezentować swoją wiedzę wśród innych uczestników 

konkursu. 

 

 

Cele konkursu 

-   opanowanie poprawnej pisowni wybranej grupy wyrazów 

-   kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce poznanych zasad  ortografii 

-   wykorzystywanie poznanej wiedzy przy rozwiązywaniu zagadek, krzyżówek  i rebusów 

    ortograficznych 

- motywowanie do osiągania sukcesów i kształtowanie właściwych reakcji  wobec 

    niepowodzeń 

- nawiązywanie nowych kontaktów koleżeńskich poprzez udział w konkursach 

     międzyszkolnych 

 

Organizacja konkursu i jego etapy  

 

1. Konkurs organizowany jest przez PSP nr 34 w Radomiu 

2. Wstępne eliminacje do konkursu przeprowadzają komisje szkolne, powołane przez 

dyrektorów szkół. Szkoły typują trzech przedstawicieli, którzy zwyciężyli 

w eliminacjach szkolnych i zgłaszają ich udział do 15 marca 2012r. 

3. Konkurs odbędzie się 24 marca 2012r. (sobota) o godz. 10.00 w PSP nr 34 

w Radomiu 

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia ok. godziny 12.00, 

po komisyjnym sprawdzeniu prac. 

5. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:   

     - mgr Małgorzata Falkiewicz-Wójcik,  

- mgr Ewa Siwiec 



     6. Organizatorzy konkursu pragną poinformować, że treści zawarte  w zadaniach 

           konkursowych wykraczają poza podstawę programową  klasy II 

 

7. Zgłoszenia zawierające: nazwę szkoły oraz nazwiska 3 uczestników  i opiekunów 

     prosimy przesłać do 15 marca 2012r. na adres szkoły,  faksem lub telefonicznie.  

 

8.  Nagrody.                                                                                       

 Organizatorzy zapewniają następujące formy nagród: nagrody książkowe     

(ewentualnie rzeczowe) i dyplomy dla zwycięzców i wyróżnionych, dyplomy 

dla pozostałych uczestników konkursu i podziękowania dla opiekunów.  

 

9. Wyniki i zadania konkursowe będą udostępnione na stronie RODON-n 

 

10. Rodzice /prawni opiekunowie/ uczestnika konkursu wyrażają zgodę 

 na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych oraz uzyskanych wyników 

podczas trwania konkursu. Dane osobowe będą publikowane na stronie 

internetowej Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Oświadczenia 

składane są w macierzystej szkole.  

 

 

11. Kontakt 

                                       Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 34 

26-600 Radom ul. Miła 18 

z dopiskiem „Wiosenne łamigłówki ortograficzne” 

 

telefon/faks: 0483669503 

         

Małgorzata Falkiewicz-Wójcik  - tel. 692 661 721 

 

 

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU  

W KONKURSIE 


