RADOMSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
26-600 Radom, ul. J. Słowackiego 17, tel. (048) 3600005, fax (048) 3600065,
www.rodon.radom.pl

e-mail: rodon@rodon.radom.pl

REGULAMIN
REGIONALNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
dla klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej
Informacje wstępne
1. Organizator: Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (RODoN).
2. Partner: Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów (SNaP) w Radomiu.
3. Konkurs ma zasięg międzypowiatowy.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z Radomia
i okolic.
5. Koordynatorzy konkursu: mgr Małgorzata Boruta, mgr Bożena Jankowska, SNaP.

Cele konkursu
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.
Zasady udziału
1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
2. Niestawienie się ucznia

na eliminacje w dniu przeprowadzania konkursu jest

równoznaczne z rezygnacją z udziału.
3. Uczniowie przystępujący do II stopnia konkursu obowiązani są okazać legitymację
szkolną.
4. Zakwalifikowanie ucznia do II stopnia konkursu łączy się z koniecznością udziału
nauczycieli opiekunów w pracach komisji.
5. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych stopni zawodów.
6. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy dostarczą podpisany przez prawnego
opiekuna (załącznik nr 1) niniejszego regulaminu.
7. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane.
8. Organizator zastrzega możliwość odwołania konkursu na każdym etapie.
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9. Prace uczestników po roku będą niszczone.

Harmonogram
1. Eliminacje szkolne przeprowadzone samodzielnie przez nauczycieli poszczególnych szkół
do 20.12.2019r. (piątek).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia - maksymalnie 3 przedstawicieli danego typu szkoły,
nazwiska

opiekunów

wraz

ze

sprawdzonymi

pracami

uczniów

oraz

załącznik

nr 1 regulaminu należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do 03.01.2020r. (piątek)
z dopiskiem: „Regionalny Konkurs Ortograficzny”.
3. 13.01.2020r. (poniedziałek) godz.15.00 w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich
przy ul. Armii Ludowej 1 w Radomiu (dyktando opracowane przez Komisję Konkursową
SNaP-u).
4. Finał 02.03.2020r. (poniedziałek) godz.15.00 w Zespole Szkół Spożywczych
i Hotelarskich przy ul. Armii Ludowej 1 w Radomiu.

Jury
Jurorami konkursu będą organizatorzy - doradcy metodyczni RODoN-u, nauczyciele języka
polskiego, członkowie SNaP-u.
Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, a nagrody rzeczowe zostaną przyznane trojgu
najlepszym uczniom. Istnieje możliwość przyznania większej liczby nagród rzeczowych
- uzależnione jest to od pozyskanych przez organizatorów środków finansowych.
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