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REGULAMIN 

XI REGIONALNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

 

 

I. Informacje wstępne 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedenastej edycji Regionalnego Konkursu Ortograficznego. 

Organizator: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN) 

Partner: Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP) w Radomiu 

 

II. Cele 

1. Popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej polszczyzny. 

2. Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności. 

3. Wdrażanie uczniów do samodzielnego badania języka polskiego. 

4. Rozwijanie świadomości językowej. 

 

III. Uczestnicy 

Uczniowie: szkół podstawowych kl. 5-6, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, 

z Radomia i okolic.* 

 

 

IV. Harmonogram 

1. Eliminacje szkolne przeprowadzone samodzielnie przez nauczycieli poszczególnych szkół 

do 10.12.2012r. 

Wypełniony druk zgłoszenia zawierający: nazwę szkoły, nazwiska uczestników – maksymalnie 

3 przedstawicieli danego typu szkoły, nazwiska opiekunów wraz ze sprawdzonymi pracami 

uczniów należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 17.12.2012r. na adres RODoN z dopiskiem:  

„XI Regionalny Konkurs Ortograficzny”. 

2.   14.01.2013r. (poniedziałek) godz.15.00 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich przy ul. Armii 

Ludowej 1 w Radomiu (dyktando opracowane przez Komisję Konkursową SNaP-u). 

3.  Finał 18.02.2013r. (poniedziałek) godz.15.00 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich 

przy ul. Armii Ludowej 1 w Radomiu. 

 

 

V. Jury 

Jurorami konkursu będą organizatorzy - doradcy metodyczni RODoN-u, nauczyciele języka polskiego, 

członkowie SNaP-u. 
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VI. Nagrody 

Dyplomy dla wszystkich uczestników, podziękowania dla opiekunów, nagrody rzeczowe  

dla zwycięzców ufundowane zostaną przez organizatora konkursu - Radomski Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli. 

 

 

 

VII. Literatura 

� „Nauczanie ortografii i interpunkcji w szkole średniej” J. Kram. 

� „Mistrz ortografii. Podręcznik do systematycznej nauki ortografii” M. Iwanowicz 

� „Nowy słownik ortograficzny” red. E. Polański 

 

*uczniowie spoza Radomia zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 2 PLN 

 

 

Uczestnik zawodów lub jego prawny opiekun wyraża w macierzystej szkole zgodę na przetwarzanie 

i publikowanie przez RODoN danych osobowych, uzyskanych wyników, wizerunku na stronie 

internetowej RODoN podczas trwania całej edycji zawodów. 

 


