REGUL AMIN KONKURSU
Najpiękniejsze Wiosenne D yktando 2016

Celem wprowadzenia drugiej kategorii w ramach Powiatowego Konkursu Ortograficznego jest
uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną młodzieży oraz troska o bogactwo
i estetykę słowa pisanego wśród gimnazjalistów, dlatego uczestnikami kategorii drugiej mogą być
wyłącznie uczniowie klas gimnazjalnych.
1. Uczestnicy.
Uczestnikami kategorii Najpiękniejsze Wiosenne Dyktando są uczniowie szkół gimnazjalnych powiatu
tczewskiego.
2. Komisja.
a) Szkolną Komisję Konkursową, powołuje Dyrektor placówki macierzystej.
b) Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest:
- przekazanie informacji o Konkursie uczniom klas gimnazjalnych;
- zebranie tekstów dyktand i opatrzenie ich pieczątką szkoły;
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
- przesłanie wybranych prac (maksymalnie 5) na adres
Collegium Marianum, al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin do 12 lutego 2016r.

organizatora:

3. Uczestnicy mają za zadanie ułożyć tekst dyktanda (redagują je w domu bądź
w szkole, w dowolnym czasie, przy pomocy słowników, stosując różnorodne zasady ortografii
i interpunkcji).
4. Tekst dyktanda nie może być dłuższy niż 200 wyrazów; powinien być napisany na kartce
formatu A4 (z uwzględnieniem marginesów) i opatrzony:
- imieniem i nazwiskiem ucznia (wpisuje je w lewym górnym rogu autor dyktanda);
- pieczątką szkoły (wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa).
5. Nadesłane dyktanda zostaną przeczytane przez Komisję Konkursową, która szczególną
uwagę zwracać będzie na:
- różnorodność zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, jakie znalazły zastosowanie
w tekście;
- język, styl, poprawność, bogactwo językowe;
- stopień trudności
- estetykę zapisu itp.
6. Lista nagrodzonych i wyróżnionych, w porządku alfabetycznym, zostanie podana na stronie
Collegium Marianum do 12 marca 2016 r.
7. Prace niesamodzielne (np. pobrane z Internetu) będą dyskwalifikowane.

Rozstrzygnięcie Konkursu, przyznanie nagród i wyróżnień nastąpi w poniedziałek,
21 marca 2016 r., o godz. 9.00 w gmachu Collegium Marianum podczas Finału XIII
Powiatowego Konkursu Ortograficznego.
W przypadk u problem ów i wątpliwości upr zejm ie prosim y o k ontak t:
Helena Serocka tel. 58/ 536 49 32
Ż yc z ym y p o wo d ze n i a !

