
VIII WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS II I III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W ROKU 2015

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z MIKOŁAJEM

Organizatorzy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach 
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne
PODN w Wodzisławiu Śl.  

Konkurs odbędzie się 23 listopada (poniedziałek) 2015 roku o godzinie 900  

W KLUBIE WISUS NA OSIEDLU SIKORSKIEGO PU-15 W ŻORACH 

(500 METRÓW OD SP-15 ŻORY)

Cele konkursu
Konkurs jest okazją dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wykazania się szczególnymi
zdolnościami  w  zakresie  poprawnego  pisania  w  języku  ojczystym  oraz  może  pomóc
nauczycielom  w  motywowaniu  swoich  wychowanków  do  uczenia  się  zasad  ortografii
i wykorzystania ich w praktyce.

Struktura kolejnych etapów konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – szkolny, który należy przeprowadzić na terenie własnych szkół. 
II etap - 2 uczestników (laureaci 1, 2 miejsca) należy zgłosić do drugiego etapu
do SP-15 Żory

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu Ortograficznego 
dla uczniów klas II i III szkół podstawowych

pod hasłem: 

POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z MIKOŁAJEM

1. Konkurs odbędzie się 23 listopada (poniedziałek) 2015 roku w godzinach 900 - 1100 

w klubie WISUS w Żorach na os. Sikorskiego.
2. Laureatów  należy  zgłosić  do  16  listopada  2015  roku,  przesyłając kartę  zgłoszenia

mailowo, faxem lub pocztą (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę).



3. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
44-240 Żory, os. Sikorskiego, ul. Bankowa 1,
tel./faks: 032 4343925.
szkola_podstawowa15@wp.pl  lub  jadwiga_tabor@op.p

4. 17  i  18  listopada  2015  roku  koordynator  skontaktuje  się  telefonicznie  z  opiekunami
uczestników, aby potwierdzić ich udział w konkursie. W przypadku braku takiej informacji
prosimy opiekuna o kontakt z p. Jadwigą Tabor.

5. W czasie konkursu uczniowie napiszą dyktando, a laureatem zostanie osoba, która popełni
najmniej błędów.

6. W przypadku miejsc równorzędnych organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dogrywki.

Nagrody i dyplomy: 
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.  Laureaci konkursu
zdobędą dla swoich szkół statuetki 2015.

Postanowienia końcowe:
Zgłoszenie udziału w Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas II i III szkół podstawowych
pod  hasłem:  POTYCZKI  ORTOGRAFICZNE  Z  MIKOŁAJEM  stanowi  potwierdzenie  przez
uczestników zgody na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
Zgłoszenie  udziału  oznacza  posiadanie  przez  szkołę  zgody  na  publikację  zdjęć  uczestników
konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu lub innych ustaleń po konsultacji
z uczestnikami.

Regulamin i druk zgłoszeniowy do pobrania na stronie Szkoły Podstawowej nr 15 w Żorach, 
w  zakładce pedagodzy, w folderze doradca metodyczny.

                      

                                                           

 W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
                                                                              Jadwiga Tabor - doradca metodyczny
                                                                      tel. 607 036 779, email: jadwiga_tabor@op.pl

mailto:jadwiga_tabor@op.pl
mailto:jadwiga_tabor@op.pl
mailto:szkola_podstawowa15@wp.pl


Karta zgłoszenia
Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III szkół podstawowych

pod hasłem: POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z MIKOŁAJEM 2015 
23 listopada (poniedziałek) 2015 roku, godz. 900

 (bardzo prosimy o prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia)

Lp.  

Rejon 
reprezentowany 
przez szkołę 
miasto/gmina

Imię i 
nazwisko
ucznia / 
uczennicy

Nazwa i adres 
szkoły

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
przygotowującego 
uczestnika do 
konkursu

Imię i nazwisko 
nauczyciela 
opiekuna w czasie 
konkursu

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI

1

2

.
 

Ważne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez SP nr 15 w Żorach, 
ul. Bankowa 1, 44-240 Żory na potrzeby konkursu " POTYCZKI ORTOGRAFICZNE Z MI-
KOŁAJEM 2015”, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) Wyrażam także zgodę na informowanie innych podmiotów oraz na 
otrzymywanie dodatkowych informacji za pośrednictwem poczty, telefonu, wiadomości SMS, 
poczty elektronicznej. Jednocześnie oświadczam, że cel przetwarzania moich danych osobowych 
jest mi znany i jestem świadomy (a) faktu, że przysługuje mi prawo do treści moich danych oso-
bowych oraz ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania. 
Wyrażam zgodę na publikowanie zdjęć z konkursu na stronie SP nr 15 w Żorach, ul. Bankowa 1.

......................................
Podpis rodzica
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