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*Szkoły podstawowe, składające się wyłącznie z klas VII, mogą wytypować wyłącznie dwóch reprezentantów do 

swojej drużyny.  Karta zgłoszeniowa- załącznik nr 2. 

 

 

REGULAMIN 

MIĘDZYSZKOLNEGO TURNIEJU ORTOGRAFICZNEGO 

dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych 

 „Ortograficzna ruletka” 

 

ORGANIZATOR TURNIEJU: 

 Dyrektor Niepublicznej Szkoły Absolwent w Olsztynie Pani Zofia Rączkiewicz  

 Nauczyciele języka polskiego Niepublicznej Szkoły Absolwent   

 Koordynator oraz prowadzący turniej ortograficzny- Marta Rutkowska 

 

CELE TURNIEJU: 
• kształtowanie postawy szacunku wobec języka ojczystego, a szczególnie wobec  

poprawnego posługiwania się nim pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym; 

• doskonalenie poprawności zapisu przez systematyczną obserwację języka oraz pracę ze 

słownikiem ortograficznym; 

• zainteresowanie młodzieży językiem ojczystym. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU: 

• Uczestnikami konkursu mogą być  uczniowie szkół podstawowych klas IV-VII. 

• Uczestników szczebla międzyszkolnego wyłania szkoła spośród uczniów najlepiej znających i 

stosujących zasady polskiej ortografii i interpunkcji: czterech reprezentantów, którzy będą stanowić 

jedną drużynę w zmaganiach konkursowych (jednego spośród uczniów klas czwartych, jednego 

spośród uczniów klas piątych, jednego spośród klas szóstych i jednego spośród klas siódmych*). 

• Szkoła przesyła organizatorowi na adres school@absolwent.edu.pl zgłoszenie (załącznik nr 1)  

zawierające następujące dane: 

o nazwę szkoły zgłaszającej; 

o imię, nazwisko i klasę ucznia - uczestnika konkursu;  

o imię i nazwisko nauczyciela  będącego opiekunem uczniów. 

• Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16.05.2018r. (środa). 
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ZASADY ORGANIZACJI TURNIEJU: 

• Konkurs odbędzie się 23.05.2018 (środa) o godzinie  10.00 w budynku Niepublicznej Szkoły 

Absolwent w Olsztynie przy ul. Jasnej 2 (przewidywana godzina zakończenia konkursu 12.00). 

• Drużyny z poszczególnych szkół będą miały do wykonania zadania ortograficzne (krzyżówki, 

zadania z luką, wielokrotnego wyboru, zadania sprawdzające znajomość zasad orograficznych itp.).  

• Etap ten ma formę turnieju ortograficznego prowadzonego przez panią Martę Rutkowską. Nad 

prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja złożona z dwóch nauczycieli języka 

polskiego (w tym jednego z innej szkoły niż organizator konkursu) oraz Dyrektora Niepublicznej 

Szkoły Absolwent w Olsztynie 

• Po zakończeniu zadań konkursowych komisja dokona podliczenia zdobytych przez drużyny 

punktów i wyłoni zwycięzcę turnieju „Ortograficzna ruletka”. Nagrody dla czteroosobowego zespołu 

reprezentującego daną szkołę zostaną wręczone tego samego dnia, tuż po zakończeniu zmagań 

konkursowych. Nagrody dla zwycięskiego zespołu to cztery bony prezentowe do Empiku, każdy bon 

o wartości 50 zł. 

• Na zakończenie wszyscy uczestnicy konkursu wraz z opiekunami są zaproszeni na poczęstunek.  

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Martą Rutkowską – tel. do szkoły 

602556914 albo   895336080. 

 

Organizatorzy: Dyrektor Szkoły Zofia Rączkiewicz  

oraz nauczyciele języka polskiego Niepublicznej Szkoły Absolwent   
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KARTA ZGŁOSZENIA- załącznik nr 1 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „Ortograficzna ruletka” 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Nazwa, adres i telefon szkoły Imię i nazwisko 

nauczyciela  

(opiekuna grupy) 

1.  IV  

 

 

 

 

 

 

 

2.  V 

3.  VI 

4.  

 

 

VII 
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1.  VII  

 

 

 

 

 

 

 

2.  VII 
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