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Regulamin konkursu 
 

I.   Organizator 

Zespół Szkół Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Głogowska 147 w Poznaniu. 

II. Osoby koordynujące 

Nauczyciele: p. Ewelina Hoffa, p. Monika Koc, p. A. Pluta, p. Maciej Topolewski 

 

III. Cele konkursu 

 

 wyłonienie Mistrza i Wicemistrza Ortografii w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, 

 zachęcanie dzieci i młodzieży do dbania o poprawność ortograficzną, 

 motywowanie dzieci i młodzieży do nauki ortografii, 

 sprawdzenie w praktyce umiejętności wykorzystania wiedzy o zasadach 

pisowni, 

 ocena poziomu opanowania zasad ortograficznych przez uczniów klasy 

trzeciej i szóstej szkoły podstawowej oraz trzeciej szkoły gimnazjalnej,  

 popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań 

i uzdolnień uczniów, 

 nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Organizacja konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w środę 27 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w 

Zespole Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu przy ulicy Głogowskiej 

147. 

2. Uczniowie przystępujący do konkursu napiszą tekst sprawdzający 

umiejętność zastosowania zasad ortograficznych w praktyce. Poziom 

trudności jest uzależniony od kategorii wiekowej uczestników.  

3. Prace uczniów sprawdza Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą 

nauczyciele przedmiotów humanistycznych. 

4. Niezwłocznie po zakończeniu pisania tekstu przez uczniów komisja 

przystąpi do sprawdzania prac konkursowych. 

5. Wygrywa uczeń, który popełni najmniejszą liczbę błędów. W sytuacji, gdy 

takich osób będzie więcej niż jedna, zostanie przeprowadzona dogrywka (tzn. 

osoby te napiszą dodatkowy tekst przygotowany przez Komisję Konkursową), 

która pozwoli wyłonić jednego zwycięzcę w poszczególnych kategoriach 

wiekowych. 

6. Komisja sporządza protokół konkursu, który wraz z pracami przekazany 

zostanie Dyrektorowi  Zespołu Szkół Sióstr Zmartwychwstanek. Ogłoszenie 

wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu, w którym odbędzie 

się konkurs. 

7. Prace konkursowe będą przechowywane przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Zmartwychwstania Pańskiego do końca roku szkolnego, w którym odbywa się 

konkurs.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych 

kwestii spornych wynikających z niniejszego Regulaminu.  

 

V. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału 

 Prawo udziału w konkursie mają uczniowie klas III -VIII szkół podstawowych 

oraz trzecich gimnazjum.  

 Limit uczestników konkursu wynosi 100 osób  (ze wszystkich zgłoszonych 

szkół). 

 Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów. Jednak w przypadku 

przekroczenia ogólnego limitu zgłoszeń zostanie określona maksymalna 

liczba osób przyjętych z jednej szkoły (aby umożliwić udział w konkursie 

uczniom ze wszystkich zgłoszonych szkół).  

 Zainteresowani nauczyciele zgłaszają udział uczniów w konkursie pocztą 

elektroniczną na adres: mistrz.ortografii@vp.pl do dnia 19 lutego 2019 roku 

włącznie. 

o w temacie wiadomości należy podać nazwę  szkoły oraz miejscowość; 

o w zgłoszeniu należy podać nazwisko i imię ucznia oraz nauczyciela 

uczącego;  
o w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji  zapraszamy do 

kontaktu z sekretariatem w godzinach od 9:00 - 12:00;   tel. 61 866 52 

59.  

mailto:mistrz.ortografii@vp.pl


 

 

 

 Informacja o  uczniach zakwalifikowanych do konkursu zostanie 

przesłana  pocztą elektroniczną 22 lutego 2019. w godzinach 

popołudniowych.  

 Nauczyciele zgłaszający uczniów na konkurs proszeni są o uzyskanie 

koniecznej zgody rodziców na udział w konkursie i zapoznanie z punktem VI 

niniejszego regulaminu. ZAŁĄCZNIK 1 

VI. Klauzula informacyjna. Zbieranie, przetwarzanie danych osobowych 

 Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Sióstr 

Zmartwychwstanek przy ul. Głogowskiej 147 w Poznaniu. Szkoła dane 

osobowe laureatów oraz wizerunek uczestników ma prawo zamieścić na 

swojej stronie internetowej www.gloszp.pl. Ponadto wizerunek uczestników 

szkoła może udostępnić na swoim profilu na portalu facebook.pl . 

 Szkoła nie przekaże instytucjom zewnętrznym oraz osobom trzecim danych 

osobowych oraz wizerunku (oprócz wyżej wymienionego podpunktu). 

 Opiekunom prawnym i uczestnikom przysługuje prawo do „bycia 

zapomnianym”.  

 Wyrażenie zgody na udział dziecka w konkursie jest równoznacznie z 

zapoznaniem się oraz akceptacją klauzuli informacyjnej. 

Kwestie zawarte w punkcie VI oraz tryb formalny reguluje: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)      

oraz: 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych 

VII. Nagrody 

Zdobywca I miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymuje tytuł Mistrza 

Ortografii oraz dyplom i nagrodę. 

Zdobywca II miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymuje tytuł Wicemistrza 

Ortografii, dyplom i nagrodę. 

Uczestnicy zostaną przydzieleni  do danej kategorii wiekowej na podstawie 

zgłoszenia. Kategoria I  - klasa III szkoły podstawowej. Kategoria II – klasy IV-

VI szkoły podstawowej. Kategoria III – klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz 

III gimnazjum.  

Nagrody wręczą przedstawiciele instytucji sprawujących patronat honorowy nad 

konkursem. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

    

Poznań, 1 lutego 2019 r.                                  

 

 

s. Ewa Bernadeta Knopik CR 

dyrektor szkoły 

http://www.gloszp.pl/


 

ZAŁĄCZNIK 1 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………….. 

w XI Międzyszkolnym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii organizowanym przez Zespół  

Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Poznaniu. Akceptuję regulamin konkursu i zapoznałem 

się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania i przechowywania danych 

osobowych. 

 

Podpis  


