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MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 

 

„ZŁOTE PIÓRO- potyczki ortograficzne”  

 

dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych  

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym 

„Złote pióro-potyczki ortograficzne” dla klas I – VIII szkól podstawowych 

 

 

Cele konkursu: 

 

► Propagowanie kultury języka ojczystego oraz znajomości zasad ortografii  

i   interpunkcji wśród dzieci z klas I – VIII szkół podstawowych. 

 

► Rozwijanie zainteresowań humanistycznych uczniów. 

 

► Integracja środowisk szkolnych powiatu bolesławieckiego, żarskiego żagańskiego . 

 

Organizatorzy konkursu: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu 

 

Współpraca: 
Urząd Miasta w Żaganiu 

 

 

Patronat medialny: 
1.  Urząd Miasta w Żaganiu 

2. „Gazeta Lubuska” 

3. Centrum Edukacji Humanistycznej „Logos” 

4. „Gazeta Regionalna” 
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Patronat honorowy: 

 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim 

 
 

Nasz adres : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Jana Brzechwy 

ul. Wojska Polskiego 7 

68 – 100 Żagań 

Tel. 4781677 lub 4782191 

www.jedynka.zagan.pl 

 

 

REGULAMIN MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„ZŁOTE PIÓRO- potyczki ortograficzne” 

dla uczniów szkół podstawowych 

 

 Organizacja i przebieg konkursu 

 
 Konkurs organizowany jest trzystopniowo :  

 

   I  stopień – eliminacje szkolne            do 28 lutego 2019 

   II stopień  - eliminacje rejonowe          15 marca 2019 (godz. ustala   

                                                                       Rejonowy Organizator Konkursu)                                 

   III stopień – eliminacje międzypowiatowe     30 marca 2019   godz. 09.00 

 

Eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele wytypowani przez dyrektora szkoły.  

Na eliminacjach rejonowych obowiązuje dyktando i test(klasy 2-8), oraz tylko test 

(klasa 1) które wyłonią uczestników eliminacji powiatowych . 

Na eliminacjach międzypowiatowych  przeprowadza się  dyktando + test, które  wyłonią  

zwycięzcę :  1 , 2, 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej.       

Kategorie wiekowe uczestników : 

Kategoria I :      klasa 1 

Kategoria II :     klasa 2 

Kategoria III :    klasa 3 

Kategoria IV :     klasa 4 

Kategoria V :       klasa 5 i klasa 6 

Kategoria VI :     klasa 7 i klasa 8 

http://www.jedynka.zagan.pl/
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I ETAP 

 
                         Eliminacje szkolne: 

 
 Eliminacje szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe  

     w dowolnej formie. 

 Za organizację i przebieg eliminacji szkolnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół . 

 Eliminacje szkolne mają na celu wyłonienie uczestników eliminacji  

      rejonowych. 

 Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych (do 28 lutego 2019 r.) 

Szkolna Komisja Konkursowa przesyła kartę zgłoszeniową oraz 

protokoły(załącznik=pełna wersja)  z konkursu  drogą  elektroniczną(wyłącznie e-mail) 

do Rejonowego Organizatora  Konkursu(patrz :Organizatorzy eliminacji rejonowych – 

strona 6,7,8,)  do dnia    6 lutego 2019 r. 
 

II   ETAP 
 

                             Eliminacje rejonowe : 
 

 Rejonowy  Organizator Konkursu powołuje  komisje czuwające nad przebiegiem 

konkursu w każdej kategorii wiekowej, w pracach komisji uczestniczą nauczyciele 

delegowani ze szkół na konkurs. 

 Rejonowy Organizator Konkursu podejmuje samodzielnie  decyzję co do ilości 

uczestników z etapu szkolnego w każdej kategorii wiekowej ze szkół(2 lub 3 osoby) oraz 

co do daty- po uzgodnieniu z Międzypowiatowym Organizatorem. 

 Eliminacje rejonowe składają się z dwóch etapów: 

               I etap – dyktando(dla klas 2-8)  

              II etap – potyczki ortograficzne - test(wszyscy uczestnicy)  

 Test i   dyktando oraz karta zgłoszeniowa do III etapu konkursu wraz  

z protokołem przygotowanym  przez nauczycieli – organizatorów konkursu  

     z  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Żaganiu zostaną przesłane         

 do Rejonowych Organizatorów Konkursu drogą elektroniczną 

                         do dnia  8 marca 2019 r.           

 Rejonowy Organizator Konkursu  zgłasza do eliminacji  międzypowiatowych  tych 

uczniów, którzy w  eliminacjach rejonowych   zajęli 1, 2, 3  miejsce 

 w swoich  kategoriach  wiekowych. 

 Rejonowe Komisje Konkursowe podają do publicznej wiadomości ilość zdobytych 

punktów przez każdego uczestnika konkursu oraz miejsce, które zajął w klasyfikacji 

ogólnej. Listy z wynikami będą kodowane- każdy uczeń otrzymuje swój kod. 

 Po przeprowadzeniu eliminacji rejonowych (15 marca 2019 r.) 

     Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła kartę zgłoszeniową do III  

     etapu konkursu  wraz z protokołem  z konkursu  drogą  elektroniczną do 

     Organizatora Konkursu  w  ciągu 5 dni  na adres:   

zlotepioro@wp.pl 
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III ETAP 
 

Eliminacje międzypowiatowe 
 

 Eliminacje międzypowiatowe przeprowadza Międzypowiatowa Komisja Konkursowa, 

która powołuje komisje czuwające nad przebiegiem konkursu w każdej kategorii 

wiekowej. 

 Eliminacje międzypowiatowe składają się z dwóch etapów: 

 

                I etap – dyktando  

                II etap – potyczki ortograficzne ( test)  

 

 Po przeprowadzeniu eliminacji  międzypowiatowych   30  marca 2019 r. 

Międzypowiatowy  Organizator Konkursu  wyłania laureatów  

we wszystkich  kategoriach : 

 

          - klasy I – 1,2,3, miejsce –    złote, srebrne i brązowe pióro 

          - klasy II – 1, 2, 3, miejsce – złote, srebrne i brązowe pióro  

          - klasy III – 1,2, 3, miejsce – złote, srebrne i brązowe pióro 

          - klasy IV   - 1, 2 , 3, miejsce – złote, srebrne i brązowe pióro 

          - klasy V i klasy VI  - 1,2,3, miejsce      -złote, srebrne i brązowe pióro 

          - klasy VII i klasy VIII – 1,2,3, miejsce - złote, srebrne i brązowe pióro 

           

 

 Międzypowiatowa  Komisja Konkursowa podaje do publicznej wiadomości ilość 

zdobytych punktów przez każdego uczestnika konkursu oraz miejsce, które zajął w 

klasyfikacji ogólnej. Listy z wynikami będą kodowane- każdy uczeń otrzymuje 

swój kod. 

 Wszyscy uczestnicy Międzypowiatowego  Konkursu Ortograficznego otrzymują 

pamiątkowe dyplomy. 

 Wyniki finału konkursu oraz lista laureatów i finalistów opublikowane zostaną na 

stronie internetowej www.jedynka.zagan.pl w ciągu 10 dni 

 od daty przeprowadzenia konkursu międzypowiatowego .    

 Na łamach  Gazety Regionalnej zostanie opublikowana lista laureatów 

Międzypowiatowego Konkursu Ortograficznego. 

 

 

 

 

 

                               

 

 

http://www.jedynka.zagan.pl/


 5 

 POSTANOWIENIA      KOŃCOWE : 

1. Zgłoszenia do konkursu , czyli do etapu rejonowego oraz  protokoły z przebiegu 

konkursu(pełna ich wersje składająca się z 3 stron)  będą przyjmowane tylko drogą 

elektroniczną do 06.03.2019  (wypełnione tylko na komputerze: e-mail). Nie 

wysyłamy faxów, scanów dokumentów. 

2. Rejonowy Organizator  podejmuje samodzielnie decyzję, co do ilości uczestników 

zgłaszanych z etapu szkolnego do etapu rejonowego w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

3. Rejonowy Organizator po uzgodnieniu z  Międzypowiatowym Organizatorem 

może zmienić datę etapu rejonowego. 

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień 

niniejszego regulaminu. 

5. Decyzja  komisji konkursowych na każdym etapie jest ostateczna. 

6. Podczas pisania testów nie wolno korzystać z żadnej pomocy, porozumiewać się z 

innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać  z korektora. 

7. Dyktowanego tekstu nie wolno pisać  „literami drukowanymi”. 

8. Oceniana jest również interpunkcja. 

9. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu, znaku literowego, znaku 

interpunkcyjnego będzie rozstrzygnięty na niekorzyść piszącego. 

10. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. 

Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi  ani wglądowi. 

10. Rejonowy Organizator Konkursu i Międzypowiatowy Organizator Konkursu 

zapewnia uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom wypełnienie czasu  wolnego w 

trakcie oczekiwania na wyniki. 

11. Wszyscy nauczyciele biorący udział w pracach komisji  międzypowiatowych 

otrzymają pisemne podziękowania od Organizatora Konkursu „Złote pióro-potyczki 

ortograficzne” . 

12. Zobowiązuje się placówki delegujące do oddelegowywania nauczycieli specjalistów 

w swojej dziedzinie, w celu sprawnej organizacji działań w komisjach. 

13. Rejonowy, Międzypowiatowy  Organizator Konkursu powołuje komisje konkursowe 

dla każdej grupy wiekowej składające się  minimum z 2 osób.  

     14. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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)  Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – 

(zw. RODO) oraz ustawy z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 

r.poz. 1000) –szkoła, która decyduje się na udział w  w/w  konkursie  posiada w swojej 

dokumentacji oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych 

osobowych dziecka- uczestnika naszego konkursu.  
     15. Zwycięskie szkoły w eliminacjach rejonowych są zobligowane 

do dnia 25 marca 2019 r. do przesłania drogą elektroniczną na adres organizatora        

konkursu: zlotepioro@wp.pl nazwiska(nazwisk) opiekunów delegowanych z placówek wraz 

z określeniem kwalifikacji nauczyciela, celem przydzielania do poszczególnych komisji na 

etapie międzypowiatowym. 

 

mailto:zlotepioro@wp.pl
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ORGANIZATORZY ELIMINACJI   REJONOWYCH : 
   Rejon 1 

 

Organizator :    
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Brzechwy 

ul. Wojska Polskiego 7 

68 – 100  Żagań 

Tel 68 – 47 82 191,  47 81 677 

Fax : 68 477 55 52 

e - mail:   zlotepioro@wp.pl 

                      

Szkoły podległe  pod rejon nr 1 

 
1. PSP nr 2 Żagań   

2. PSP nr 3 Żagań      

3. PSP nr 4 Żagań    

4. PSP nr 5 Żagań     

5. PSP nr 7 Żagań 

6. ZS Świętoszów  

7. PSP nr1 Żagań                               

Rejon 2 
Organizator :    

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie 

ul. Leśna 1 

68 -114 Tomaszowo 

Tel/fax: 68 – 3606043 

Tel. 505 352 477 

e – mail: sekrtomaszowo@wp.pl 

                      

Szkoły podległe  pod rejon nr 2 
 

1. PSP Bożnów    

2. PSP Dzietrzychowice   

3. PSP Jelenin   

4. PSP Miodnica 

5. SP Bukowina Bobrzańska 

6. PSP Tomaszowo       

 
 

 

 

 

 

 

mailto:sekrtomaszowo@wp.pl
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Rejon 3 
Organizator :    
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego 

ul. Sobieskiego 58  

67-300 Szprotawa 

tel. 68 – 376 59 07 

e – mail : gim2szprotawa@o2.pl              

Szkoły podległe  pod rejon nr 3 
1. PSP nr1 Szprotawa  

2. PSP Wiechlice    

3. PSP Małomice  

4. PSP Siecieborzyce 
5. PSP Leszno Górne  
6. PSP Długie  
7. PSP Gościeszowice 
8. PSP nr 2 Szprotawa 

 

 

Rejon 4 
Organizator :    

 
Szkoła Podstawowa w Iłowej 

ul. Piaskowa 2 

68-120 Iłowa 

e-mail: szkolailowa@poczta.onet.pl 

tel. 68 -377 43 27                            
Szkoły podległe  pod rejon nr 4 

 
1. ZS Wymiarki 

2. SP Gozdnica 

3. SP Iłowa 

 

 

Rejon 5 
Organizator : 

Zespół Szkół Publicznych  im. Jana Brzechwy w Łęknicy  

ul. Wojska Polskiego 19  

68-208 Łęknica  

tel. (068) 375 30 23  

fax (068) 362 41 44  

e-mail:  spleknica@wp.pl  

 

Szkoły podległe  pod rejon nr 5 

 

mailto:gim2szprotawa@o2.pl
mailto:szkolailowa@poczta.onet.pl
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1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich 

2. SP w Żarkach Wielkich 

3. ZS Trzebiel 

4. ZS Przewóz 

5. ZSP Łęknica 

6. SP Nowe Czaple 

7. SP Niwica 

 

 

Rejon 6 
Organizator : 

Szkoła Podstawowa nr 1  

ul. Szymanowskiego 8 

68-200 Żary 

tel. (068) 470 27 77 

fax: (068) 470 27 77 

e-mail:  sp1zary1@wp.pl   

 

Szkoły podległe  pod rejon nr 6 
 

1. SP 1 Żary 

2. SP 2 Żary 

3. SP 3 Żary 

4. SP 8 Żary 

5. SP 10 Żary 

6. KSP Żary 

 

Rejon 7 
Organizator : 

Szkoła Podstawowa nr 3  

ul. Moniuszki 36 

68-300 Lubsko 

Tel: 68-372-19-71 

e-mail: dyrekcjatrojka@gmail.com 

 

Szkoły podległe  pod rejon nr 7 
1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubsku 

2. SP  im. S Żeromskiego Górzyn 

3. SP im. H. Sienkiewicza Jasień 

4. SP im. T. Kościuszki Tuplice 

5. NSP Mierków 

6. SP 1 Lubsko 

7. SP 2 Lubsko 

8. SP 3 Lubsko 

 

mailto:sp1zary1@wp.pl
mailto:dyrekcjatrojka@gmail.com
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ORGANIZATOR ELIMINACJI  MIĘDZYPOWIATOWYCH 

POWIATOWA KOMISJA KONKURSOWA 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Jana Brzechwy 

ul. Wojska Polskiego 7 

68 – 100 Żagań 

Tel. 68- 47 81 677,    68-47 82 119 

e - mail: zlotepioro@wp.pl 

 

www.jedynka.zagan.pl 

 koordynator: Renata Rzeszowska 

 

 

Wszelkie niejasności, pytania można kierować drogą elektroniczną lub telefoniczną  do 

koordynatora konkursu. 

 
Zadania dla poszczególnych kategorii wiekowych  będą zróżnicowane pod względem 

trudności. Konkurs w swym założeniu nie sprawdza wiedzy szkolnej uczniów, tylko 

wyłania „perełki ortograficzne”.  

http://www.jedynka.zagan.pl/

