REGULAMIN
VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
GRAMATYCZNO-ORTOGRAFICZNEGO
IM. KS. ONUFREGO KOPCZYŃSKIEGO
I Organizacja konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie.
2. Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować
na adres:
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo
tel.: 61/429 13 40
e-mail: zsp@czerniejewo.pl

II Cele konkursu
-

rozpowszechnianie wiedzy polonistycznej z zakresu gramatyki i ortografii

wśród dzieci i młodzieży oraz inspirowanie i dalszy rozwój zainteresowań
naszym ojczystym językiem;
-

odkrywanie talentów polonistycznych wśród uczniów szkół podstawowych

i gimnazjalnych;
-

kształtowanie i rozwijanie uczuć patriotycznych związanych z poznaniem

sylwetki twórcy polskiej gramatyki, ks. Onufrego Kopczyńskiego;
-

ukierunkowanie i rozbudzenie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej

rywalizacji;

III Komisje konkursowe, tryb ich powoływania i ich zadania
Konkurs przeprowadzają:
1. Na etapie szkolnym – Szkolna Komisja Konkursowa.
a) Szkolną Komisję Konkursową powołuje Dyrektor Szkoły.
Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej jest z urzędu Dyrektor Szkoły
lub jego Zastępca.
b) Szkolna Komisja Konkursowa:
•

przygotowuje zestaw zadań konkursowych;

•

przeprowadza etap szkolny konkursu;

•

ocenia prace uczniów;

•

wyłania dwóch najlepszych uczestników konkursu ze szkoły podstawowej

i dwóch z gimnazjum
•

sporządza protokół z eliminacji szkolnego konkursu.

Za przygotowanie i przesłanie protokołu z etapu szkolnego odpowiedzialny jest
Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej.
2. Na etapie finału ogólnopolskiego – Komisja Konkursowa.
a) Przewodniczących, ich zastępców oraz pozostałych członków

Komisji

Konkursowej powołuje dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie.
b) Ogólnopolska Komisja Konkursowa:
* przygotowuje zestawy pytań konkursowych z podziałem na dwie kategorie
wiekowe: kl. IV – VI szkoły podstawowej, klasy I – III gimnazjum;
Zadania

konkursowe

obejmują

zagadnienia

z

kształcenia

językowego

przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; nie wykraczają
poza ich zakres.
•

ocenia prace konkursowe;

•

określa zadania, szczegółowe zasady i kryteria oceniania dla etapu

finałowego ww. konkursu;
•

kompletuje dokumentację z przebiegu konkursu;

IV Organizacja poszczególnych etapów konkursu
1.Eliminacje szkolne przeprowadza się w formie pisemnej. Zestaw zadań
powinien sprawdzać wiedzę z gramatyki i ortografii.
2. Zgłoszenia uczestników do etapu ogólnopolskiego szkoły przesyłają
do dnia 5 maja 2017 roku.
Szkolna Komisja Konkursowa zgłasza uczniów do kolejnego etapu konkursu,
przesyłając protokół z przebiegu etapu szkolnego z podaniem następujących
danych: imię i nazwisko ucznia, data jego urodzenia, klasa; imię i nazwisko
opiekuna; dokładny adres szkoły, nr telefonu oraz adres e-mail.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres:
Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie
ul. Szkolna 3
62-250 Czerniejewo
tel/fax: 61 429 13 40
e-mail: zsp@czerniejewo.pl
z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny

im. ks. Onufrego Kopczyńskiego
3. Finał konkursu odbędzie się 25 maja 2017 r. w Zespole Pałacowym
w Czerniejewie, ul. Lipskiego 5.
Obejmować on będzie dwie części: pisemną i ustną.
W części pisemnej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum rozwiązywać
będą test ortograficzny. Po ocenie prac Komisja Konkursowa wyłoni spośród
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum po ośmiu najlepszych uczestników.
Przechodzą

oni

do

finału

Ogólnopolskiego

Konkursu

Gramatyczno

-

Ortograficznego.
Drugi etap zmagań odbywa się tego samego dnia. Ma on charakter quizu
z zakresu gramatyki języka polskiego.

V Ogłaszanie i zatwierdzanie wyników
Oficjalne

wyniki

Ogólnopolskiego

Konkursu

Gramatyczno-Ortograficznego

im. ks. Onufrego Kopczyńskiego zostaną ogłoszone po zakończeniu zmagań
konkursowych, tj. 25 maja 2017 r.

VI Nagradzanie uczestników konkursu
Wszyscy

uczestnicy

konkursu

otrzymują

dyplomy

uczestnika

okolicznościowe znaczki Ogólnopolskiego Konkursu Gramatyczno

oraz
-

Ortograficznego im. ks. Onufrego Kopczyńskiego.
Laureaci obdarowani zostaną atrakcyjnymi nagrodami.
Organizatorzy zapewniają posiłek dla uczestników i ich opiekunów.

VII Dokumentacja i sposób jej przechowywania
Dokumentacja z przebiegu prac

Komisji Konkursowej przechowywana jest

w Zespole Szkół Publicznych w Czerniejewie.
Dokumentacja

z

eliminacji

szkolnych

przechowywana

jest

na terenie

poszczególnych szkół.
Szczegółowy program zostanie opublikowany na szkolnej stronie internetowej:
www.czerniejewo.org do 5 maja 2017 r.

Szczegółowych informacji udzielają:
Anita Kasperczak – tel. 514 720 613
Henryk Czarnecki - tel. 508 318 402

