
 

   Warszawa,26 września 2018r. 

Szanowni Państwo 

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału  

w XVI  Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym  dla uczniów klas trzecich  

szkół podstawowych  m. st. Warszawy. 

„Z ortografią za pan brat”. 

Organizatorem Konkursu jest  Szkoła Podstawowa  

nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi. Przedsięwzięcie to jest od wielu lat wpisane w tradycję 

naszej szkoły ,Dzielnicy Rembertów i miasta stołecznego Warszawa.  

Konkurs ma na celu aktywizowanie środowiska szkolnego na rzecz pracy z uczniem 

zdolnym poprzez kształtowanie kompetencji ortograficznych u uczniów klas trzecich 

warszawskich szkół podstawowych.  

XVI edycja Konkursu będzie odbywała się pod hasłem: 

 „Krajobrazy Polski”                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

XVI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny  

dla uczniów klas  trzecich  szkół podstawowych   m. st. Warszawy 

„Z ortografią za pan brat”  
 

Honorowy Patronat nad Konkursem Ortograficznym objął 

Burmistrz  Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 
 

 
Organizator Konkursu:  
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi 
Współpraca: 

 Warszawskie Centrum  Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń 
 Urząd Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy 
 Wydawnictwa Edukacyjne  
 

 

REGULAMIN  KONKURSU 
 

      Konkurs składa się z  czterech etapów.  

I etap: (klasowy) 

 Do 8 III 2019r. 

Nauczyciele klas trzecich przeprowadzają eliminacje klasowe.  

Eliminacje klasowe przygotowuje i przeprowadza wychowawca klasy. Uczniowie, którzy napisali 

dyktando bezbłędnie, z jednym błędem lub dwoma błędami ortograficznymi biorą udział w II etapie 

konkursu. W przypadku braku w/w prac o zakwalifikowaniu ucznia do następnego etapu decyduje 

komisja konkursowa. 

 

II etap: (szkolny) 

 Do 29 III 2019r. 
  
W szkołach odbywają się eliminacje szkolne. 
Szkolną komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły. Lider zespołu edukacji wczesnoszkolnej  
w danej szkole otrzymuje od doradcy metodycznego tekst dyktanda na etap szkolny. 

            Może go wykorzystać lub przygotować własny. 
Komisja czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.  Sprawdza dyktanda. Przygotowuje 
protokół z nazwiskami uczniów zakwalifikowanych do etapu dzielnicowego i przekazuje go  drogą 
elektroniczną do szkoły, która jest organizatorem etapu dzielnicowego . 

 W etapie dzielnicowym wezmą  udział uczniowie, którzy: 

   -  zajęli I miejsce ( 0 błędów) 

   -  zajęli II miejsce ( 1 błąd ortograficzny) 

   -  zajęli III miejsce (2 błędy ortograficzne) 

 W przypadku braku w/w prac o zakwalifikowaniu ucznia do etapu dzielnicowego decyduje komisja 
konkursowa. 



 
Uwaga: 

  Stosujemy przelicznik:  
  2 pomyłki = 1 błąd ortograficzny zasadniczy; 
  Jeżeli w wyrazie jest kilka błędów, każdy z nich jest liczony osobno. 

 

 

      

III etap: dzielnicowy 

 Do 17 IV 2019r. W każdej dzielnicy Warszawy odbywają się dzielnicowe etapy konkursu.  
Za przebieg etapu dzielnicowego odpowiedzialna  jest komisja konkursowa współpracująca  

z doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej  

w danej  dzielnicy, który: 

 uzgadnia  termin i miejsce przeprowadzenia etapu dzielnicowego 

 przekazuje tekst dyktanda na etap dzielnicowy 

Komisja sprawdza dyktanda i do finału kwalifikuje uczniów, którzy:  

   -  zajęli I miejsce ( 0 błędów) 

   -  zajęli II miejsce ( 1 błąd ortograficzny) 

   -  zajęli III miejsce (2 błędy ortograficzne)  

 W przypadku braku w/w prac o zakwalifikowaniu ucznia do finału decyduje komisja konkursowa. 

Uwaga: 
  Stosujemy przelicznik  
  2 pomyłki = 1 błąd ortograficzny zasadniczy; 
  Jeżeli w wyrazie jest kilka błędów, każdy z nich jest liczony osobno. 

 

Do 26 IV 2019r.  Komisja konkursowa w danej dzielnicy  przygotowuje protokół z przebiegu etapu 

dzielnicowego. Przekazuje go doradcy metodycznemu, który przesyła protokół drogą elektroniczną  

do organizatorów IV etapu. 

 (formularz protokołu załączony jest do regulaminu i znajduje się na stronie internetowej SP 217- 

www.sp217.pl) 

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału Konkursu mogą wykonać dodatkowe zadanie: 

wykonanie pracy plastycznej „Krajobrazy Polski” . Format pracy A2, technika dowolna. Z tych prac 

zostanie utworzona ekspozycja na uroczystość podsumowania konkursu w dniu 23 maja 2019r.  

Najciekawsze prace otrzymają pozakonkursowe wyróżnienia.  

Prace powinny być dostarczone w dniu 9 maja 2019r.  do SP 217. 

 

 

 
 



 
IV etap – FINAŁ 

 
     Finał Konkursu odbędzie się: 
 

9 maja 2019r. o godz. 9.30   
w Szkole Podstawowej nr 217  

     z Oddziałami Integracyjnymi , ul. Paderewskiego 45,  
Dzielnica Rembertów 

m. st. Warszawy. 
 
 
 

     Za przebieg Finału  XVI Międzyszkolnego  Konkursu Ortograficznego odpowiedzialni są: 
Urszula Katner - wicedyrektor  SP 217 wraz z powołaną Komisją Konkursową.  
Eugenia Mathea – doradca metodyczny m. st. Warszawy zakresie edukacji wczesnoszkolnej  
 

 
 I miejsce i Tytuł Mistrza Ortografii  otrzymają uczniowie, którzy nie popełnili ani jednego błędu 

ortograficznego. 

 Drugie miejsce zdobywają uczniowie, którzy popełnili tylko jeden błąd ortograficzny. 

 Trzecie miejsce zdobywają uczniowie, którzy popełnili dwa błędy ortograficzne. 

 Uczniowie , którzy zostaną laureatami konkursu  ( I, II, III miejsce), otrzymają  nagrody. 

 Opiekunowie laureatów otrzymają podziękowania za przygotowanie uczniów  

            do konkursu. 

 Autorzy najciekawszych prac plastycznych otrzymają wyróżnienia. 

 

 Do 15 maja 2019r.  wyniki Finału zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły- www.sp217.pl 
 
 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 
23 maja 2019r.  o godz.14.30 

w Szkole Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi 
ul. Paderewskiego 45, Warszawa Rembertów. 

 
                      
                                 Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!    
 
 
 
Kontakt: 

eugenia.mathea@wcies.edu.pl 

urszula.katner@gmail.com 

tel/fax (022) 611 94 33-szkoła SP 217 

tel.(022) 611 95 73 (U. Katner - wicedyrektor) 

tel: 608 75 88 42 (E. Mathea - doradca metodyczny) 

 

www.sp217.pl
mailto:eugenia.mathea@wcies.edu.pl
mailto:urszula.katner@gmail.com


 
 
 
Uwaga! 
 

1. Organizatorzy etapu dzielnicowego konkursu nie zwracają prac konkursowych. Są one do 
wglądu zainteresowanych do 9  maja 2019r. 

 
2. Organizatorzy finału konkursu  nie zwracają prac konkursowych. Są one do wglądu 

zainteresowanych do końca maja 2019r. 
 
 

3. Nagrody dla laureatów konkursu, nie odebrane do końca roku szkolnego, przechodzą na 
własność Szkoły – organizatora Finału. 

 
                            

                                                                                                                     Organizatorzy 


