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              Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 
                36 - 061 Wysoka Głogowska 299 

                     tel: 177897340 

                       e-mail szkoły: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl 
 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu „Ortograficzny Omnibus” 

dla uczniów klas IV -VIII szkoły podstawowej 

 
                                                                                                                              

Cele konkursu: 

1) Pogłębianie wiedzy z zakresu ortografii 

 i interpunkcji polskiej. 

2) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

językowych uczniów. 

3) Doskonalenie umiejętności posługiwania 

się językiem ojczystym w mowie 

i w piśmie. 

4) Utrwalanie zasad ortograficznych. 

5) Nawiązanie kontaktu z rówieśnikami 

ze szkół powiatowych. 

 

PATRONI KONKURSU: 

 

1. Burmistrz  Głogowa Małopolskiego – mgr Paweł Baj. 

2. Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej – mgr Jolanta Kwarta. 

 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas: IV- VIII. 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

a) klasy IV- VI 

b) klasy VII-VIII 
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3. Prosimy o zakwalifikowanie do finału trzech uczniów w każdej kategorii wiekowej z danej 

szkoły. Protokół z eliminacji szkolnych prosimy przesłać listownie do Zespołu Szkół 

w Wysokiej Głogowskiej lub mailowo na adres zs_wysokagl@glogow-mlp.pl do 

13 listopada 2020 roku. Przesłanie protokołu jest równoznaczne ze zgłoszeniem szkoły do 

konkursu.  

 

4. Konkurs odbędzie się 20 listopada 2020r. o godzinie 1100. Sugerowany czas konkursu to 

60 minut. W tym samym dniu zostaną przesłane materiały do konkursu na adresy mailowe 

zgłoszonych szkół. Zadania konkursowe będzie można również pobrać ze strony internetowej 

Organizatora http://www.zswg.pl/ przed rozpoczęciem konkursu.  

5. Prace konkursowe wraz z oświadczeniem( załącznik do regulaminu) należy złożyć 

 w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: 

 Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 

36-061 Wysoka Głogowska 299  

w dniu konkursu (decyduje data stempla pocztowego). 

6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez organizatorów do celów wynikających z organizacji konkursu 

(dokumentacja, publikacja wizerunku i listy laureatów na stronie internetowej ZS w Wysokiej 

Głogowskiej oraz lokalnej prasie).  

7. Rozstrzygnięcie nastąpi po sprawdzeniu nadesłanych prac. Wyniki zostaną opublikowane 

na stronie internetowej Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej do dnia 30.11.2020r.  

8. W związku z panującą epidemią nie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. 

O terminie, sposobie odbioru nagród i dyplomów powiadomimy laureatów telefonicznie. 

 

FORMA KONKURSU: 

Konkurs jest dwuetapowy i polega na rozwiązaniu testu ortograficzno- gramatycznego. 

Pierwszy etap – wewnątrzszkolny przeprowadzony we własnym zakresie. 

Drugi etap – międzyszkolny ( powiatowy) –przygotowane przez Organizatora materiały 

 w postaci dyktanda i testu ortograficzno-gramatycznego zostaną przesłane drogą mailową na 

adres zgłoszonych szkół w dniu konkursu.  

 

ZAKRES MATERIAŁU: 

1. Poprawny zapis wyrazów z ó, u, rz, ż, h, ch.,wyjątki. 

2. Poprawny zapis wyrazów z ą, ę, on, om, en, em (w środku i na końcu wyrazów). 

3. Poprawna pisownia czasu przeszłego czasowników zakończonych na -ąć typu ciągnęły, 

minął. 

4. Poprawny zapis zakończeń: -i, -ii, -ji w D., C., Msc. l. poj. rzeczowników rodzaju 

żeńskiego. 

5. Pisownia wielkiej i małej litery. 

6. Znajomość oraz poprawny zapis skrótów/ skrótowców.  
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7. Pisownia bezokoliczników. 

8. Poprawna pisownia przeczenia "nie" z poszczególnymi częściami mowy. 

9. Pisownia łączna i rozdzielna partykuły -by. 

10. Pisownia przymiotników złożonych .  

11. Pisownia liczebników. 

12. Pisownia wyrazów z przedrostkami typu: bez, roz- , z-(s-, ś-), super-,pół-, mini-, niby-,  

     arcy- 

13. Interpunkcja w zdaniu. 

 

KULTURA JĘZYKA:  

1. Umiejętne posługiwanie się związkami frazeologicznymi. 

2. Znajomość zasad poprawności stylistycznej. 

      3. Dostrzeganie błędów językowych w zdaniu i ich poprawa. 

      4. Zróżnicowanie słownictwa- znajomość antonimów, synonimów, homonimów. 

      5. Zapożyczenia i archaizmy – wyjaśnienie form, znajomość terminów.  

 

USTALENIA KOŃCOWE: 

1. Pragniemy, aby ten konkurs był formą zabawy z ortografią. 

2. Prace finałowe uczniów oceniać będzie komisja złożona z przedstawicieli Organizatora 

oraz ewentualnie zaproszonych nauczycieli – polonistów z innych szkół. 

3. Laureat otrzyma tytuł „Powiatowego Omnibusa Ortografii” w każdej kategorii wiekowej 

oraz nagrodę rzeczową. 

4. Pozostali finaliści konkursu otrzymają dyplomy. 

5. Konkurs zostanie zgłoszony do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 

zatwierdzonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

6. Wszelkich informacji udzielają nauczyciele - p. Mariola Marut i p. Bernadeta Sałek pod 

numerem telefonu 017 7897340. 
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Załącznik 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku dziecka 

 

 

Niniejszym, działając jako przedstawiciele ustawowi  

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                                        (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażamy zgodę na nieograniczone czasowo / ograniczone czasowo* wykorzystanie 

wizerunku naszego dziecka w formie publikacji zdjęć, publikacji wideo relacji, etc., wraz z 

opatrzeniem ich: 

3. imieniem, 

4. nazwiskiem, 

5. oznaczeniem klasy, do której przynależy dziecko, 

6. utrwalonym wizerunkiem w postaci fotografii 

przez Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej w związku z udziałem/uzyskaniem przez 

dziecko szczególnego wyróżnienia, nagrody, etc., w: 

 

…................................................................................................................................................... 
                                                       (nazwa konkursu, imprezy, przedsięwzięcia) 

 

w celu promocji i marketingu dziecka oraz Zespołu Szkół w Wysokiej Głogowskiej. 

 

Niniejsza zgoda upoważnia do publikacji ww. danych: 

c) na stronie internetowej szkoły i profilach społecznościowych Szkoły, 

d) w gazetkach i na tablicach szkolnych, 

e) w prasie lokalnej i ogólnopolskiej.  

 

W razie konieczności, upoważniamy przedstawicieli szkoły do informowania o treści 

powyższego oświadczenia współorganizatorów ww., jednak bez przekazywania 

jakichkolwiek danych osobowych pozwalających na identyfikację nas, rodziców składających 

niniejszą zgodę, a także naszego dziecka. 

 

Niniejsza zgoda jest ważna do odwołania. 

 

…………………………………………………………………..……………………………… 
(podpisy Rodziców) 

 

 

* właściwe podkreślić 


