Regulamin Szkolnego Konkursu Ortograficznego o tytuł 
Mistrza Ortografii
dla uczniów klas III-VI szkoły podstawowej
i I-III gimnazjum
Patronat konkursu: Dyrektor ZSPiG –mgr A. Wojciechowska
Organizator konkursu: nauczycielka j .polskiego –
                                                                        mgr K. Smyczyńska
CELE KONKURSU
	Popularyzowanie wśród uczniów poprawnej pisowni ortograficznej.

Uczenie poprzez zabawę świadomego korzystania z zasad, reguł ortograficznych i interpunkcyjnych.
Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
Kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii
 i interpunkcji.
	Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności ortograficznej

 i interpunkcyjnej. 
	Poprawa wyników humanistycznej części sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. 

KATEGORIE WIEKOWE
	KL. III-IV
	KL. V-VI
	KL. I-III gimnazjum

TERMINY
	Konkurs jest dwuetapowy:
	I etap wewnątrzklasowy – 5 maja 2014 r.

Wszyscy uczniowie w klasie piszą dyktando ze słuchu, ułożone (zgodnie z podstawą programową) przez uczących nauczycieli języka polskiego.
	II etap szkolny – 12 maja 2014 r.

Do II etapu konkursu zakwalifikowanych zostanie dwóch uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie. 
II etap szkolny będzie składał się z trzech części:
-dyktanda ortograficznego,
-uzupełniania tekstu z lukami,
-wyjaśniania zasad pisowni.
KRYTERIA OCENIANIA
Za każdy błąd ortograficzny zostanie odjęty jeden punkt.
Trzy błędy interpunkcyjne będą liczone jak jeden błąd ortograficzny.
W przypadku, gdy kilka osób w danej kategorii wiekowej napisze bezbłędnie tekst dyktanda lub popełni tę samą liczbę błędów, zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze dogrywki. Będzie ona polegała na poprawnym zapisie przykładowych wyrażeń. Pierwszy popełniony błąd oznacza zajęcie niższego miejsca.
Tytuł ,,Mistrza Ortografii” otrzyma osoba w danej kategorii wiekowej, która uzyska największą liczbę punktów w II etapie. Może zrobić maksymalnie pięć błędów ortograficznych. 
Uczniów obowiązuje znajomość zasad pisowni i interpunkcji poznanych na lekcjach języka polskiego i zawartych w słowniku ortograficznym.
KOMISJA KONKURSOWA PODCZAS II ETAPU:
	Kl.III-IV – p.Ewa Sobczyk, p. Ewa Nyckowska

Kl. V-VI – p. Ewa Nyckowska, p. Katarzyna Smyczyńska
Kl. I-III gimnazjum- p. Ewa Nyckowska, p. Katarzyna Smyczynska
NAGRODY DYREKTORA SZKOŁY
	dla ,,Mistrza Ortografii” kl. III-IV

dla ,,Mistrza Ortografii” kl. V-VI
dla ,,Mistrza Ortografii” kl. I-III gimnazjum
Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

   
                    


