MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POPRAWNEJ POLSZCZYZNY
21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Został on ustanowiony 20 lat temu przez UNESCO, aby podkreślić
różnorodność językową i kulturową świata. Pragnąc włączyć się w obchody
tego dnia, zachęcamy młodzież do udziału w konkursie „Z polszczyzną za pan
brat!”

REGULAMIN
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II
w Węgrowie, ul. Kościuszki 16.
I.

Cele konkursu obejmują:

 popularyzację języka polskiego jako części polskiego dziedzictwa
kulturowego
 rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego
 rozwijanie zainteresowań i umiejętności polonistycznych
 promowanie uczniów uzdolnionych językowo
 poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej uczniów
II.

Adresaci konkursu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z klas VII
i VIII.
III. Zakres wiedzy i umiejętności
Zadania obejmują wiadomości i umiejętności wynikające z podstawy
programowej dla uczniów szkół podstawowych skupiające się na sprawności
językowej ucznia (składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo,
fleksja, frazeologia i leksyka, zasady ortografii i interpunkcji)
IV.

Zasady organizacyjne.

1. Konkurs jest dwuetapowy;
I etap (szkolny) –uczniowie będą pisali 18 lutego 2019r. o godz. 9.00 na
terenie swoich szkół test językowy przysłany przez organizatora konkursu
 Testy będą przesyłane drogą e-mailową. Czas pisania testu wynosi 45
minut; w trakcie jego rozwiązywania uczniowie nie mogą korzystać
z żadnych pomocy naukowych.

Do kolejnego etapu konkursu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają
najwyższą liczbę punktów (trzech uczniów z klas VII i trzech
z klas VIII z każdej szkoły). W przypadku uzyskania takiego samego wyniku
przez kilku uczniów, nauczyciele we własnym zakresie organizują dogrywkę.
 Nauczyciel – opiekun przesyła informację o uczestnikach konkursu (imię,
nazwisko, klasa, ilość punktów) na adres spwegrow@gmail.com lub
beata.gadomska@sp.wegrow.pl do 19 lutego 2019r.
II etap (międzyszkolny - finał) - laureaci będą pisali w Szkole Podstawowej
Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie 21 lutego 2019r. o godz. 9.00 na
stołówce szkolnej
 Zadania będą miały formę testu.
 Czas trwania konkursu wynosi 60 minut.
 Klasyfikacja będzie miała charakter indywidualny. Na podstawie
punktacji zostaną wyłonieni laureaci – zdobywcy trzech pierwszych
miejsc.
2. Uwagi końcowe
 laureatom etapu szkolnego w finale powinien towarzyszyć nauczyciel lub
opiekun.
 uczestnik konkursu powinien posiadać oświadczenie-zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się
z regulaminem konkursu dostępnym na stronie internetowej (załącznik 1)
www.sp.wegrow.pl
 dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu
przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych
uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska
oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza
 w skład komisji powołanej do sprawdzenia testów wchodzą nauczyciele
języka polskiego ze szkół podstawowych obecni na konkursie.
 zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe i dyplomy
 odwołania uczestników oraz sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga
komisja konkursowa.

Koordynator konkursu
Beata Gadomska

Załącznik 1

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie poprawnej
polszczyzny „Z polszczyzną za pan brat!”

Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

dziecka

………………………………………….…………… ucznia/uczennicy klasy ………………
Szkoły Podstawowej Nr …… w Węgrowie w konkursie poprawnej polszczyzny
„Z polszczyzną za pan brat!”.

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronach internetowych szkoły
danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez moją córkę /mojego syna na
poszczególnych etapach konkursu.
Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotycząca przetwarzania przez Szkołę
Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie danych osobowych mojego dziecka (oraz
moich) w związku z jego udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO.

…………………………………… ………………………………………….…….…………...
data
imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

