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VIII GRODZISKI  POWIATOWY 

  KONKURS   ORTOGRAFICZNY 

im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 

 

 

 

I.  ORGANIZATOR I PATRONAT 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  

62 - 065 Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 2, tel. 061 44 45 501, fax 061 4448544  

e – mail: zst@zst-grodzisk.pl 

 

2. Honorowy patronat sprawuje Starosta Grodziski. 

 

 

II. CELE 

 

1. Celem konkursu jest: 

a)  popularyzacja zasad prawidłowej pisowni i praktycznego ich wykorzystania w środowisku 

młodzieżowym,  

b) podkreślenie znaczenia dbałości o piękno i kulturę języka ojczystego, zagrożonego w czasach 

powszechnej komputeryzacji i technicyzacji życia, 

c) kształtowanie umiejętności współzawodnictwa oraz motywującej rywalizacji. 

 

III. UCZESTNICY 

 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie starszych klas szkół podstawowych powiatu 

grodziskiego oraz uczniowie ZST, jako przedstawiciele Organizatora konkursu. 

2. Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczestników. 
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IV. ZASADY 

 

1.Konkurs przeprowadzany jest przez nauczyciela języka polskiego - panią  Lidię Andrzejewską, 

która we własnym zakresie przygotowuje tekst dyktanda. 

2.  Każdy uczestnik konkursu pisze tekst dyktanda samodzielnie, w odrębnej ławce. 

3. Podczas pisania tekstu uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń 

elektronicznych oraz słowników. 

4. Organizatorzy zwracają uwagę na czytelne pismo,  błędnie zapisane słowa należy poprawić przez 

skreślenie całego wyrazu i napisanie go ponownie. 

6. Nauczyciel czyta całe dyktando w celu zapoznania uczestników z jego treścią. 

7. Nauczyciel dyktuje po kolei każde zdanie. Nie mówi, gdzie należy postawić kropkę, przecinek, 

wielką literę. Każde następne zdanie zostaje podyktowane  po upewnieniu się, że wszyscy 

uczestnicy napisali zdanie poprzednie. 

8. Po napisaniu dyktanda nauczyciel czyta je jeszcze raz - dość wolno. Uczestnicy sprawdzają 

swoje zdania, poprawiają, uzupełniają ewentualne braki. 

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielności pracy, członek komisji konkursowej przerywa 

pracę uczniowi i poleca mu opuszczenie sali, co jest jednoznaczne z dyskwalifikacją ucznia.  

10. Prace uczniów sprawdzać i oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

11. Prace uczestników przechowywane są do końca miesiąca, w którym odbył się konkurs. 

 

V. ZGŁOSZENIA 

 

1. W celu zgłoszenia się do udziału w konkursie należy wypełnić i przesłać formularz 

zgłoszeniowy stanowiący załącznik 1 i 2 do niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenia należy przesyłać/złożyć na adres szkoły (Zespół Szkół Technicznych 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2; 62-065 

Grodzisk Wielkopolski) z dopiskiem „VIII  Grodziski Powiatowy Konkurs Ortograficzny”) lub 

elektronicznie na adres e-mailowy szkoły. 

3. Termin zgłaszania uczestników – 20.11.2019 r. (decyduje data wpływu). 

4. Uczestnik przesyłając zgłoszenie akceptuje Regulamin konkursu. 

 

VI. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU 

 

1. Konkurs odbędzie się 26.11.2019 r. w siedzibie Organizatora. 

2. Rozpoczęcie konkursu zaplanowane jest na godzinę 10.00. 



 

VII. KOMISJA 

 

1. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora konkursu. 

2. Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną: 

          a) Za błędy ortograficzne uważa się nieprawidłową pisownię wyrazów z  rz - ż, ó - u, h - ch, ą 

- om, ę – em, pisownię "nie" z czasownikami, przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, 

pisownię wyrazów wielką/małą literą.  Opuszczone litery lub wyrazy, zniekształcone końcówki 

wyrazów, wszelkie „przeróbki” liter uznaje się za błędy. 

          b) Błędy interpunkcyjne: trzy błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu 

ortograficznego. 

          c) Nie uznaje się za błędy formy,  które uczeń poprawił w następujący sposób: 

             - błędna litera lub wyraz zostały przekreślone, 

             - poprawna litera lub wyraz zostały zapisane nad lub obok przekreślenia, 

3. Obrady komisji są tajne, a ich wynik jest ostateczny.  

 

VIII. NAGRODY 

 

1. W konkursie  zostaną wyłonieni i nagrodzeni zdobywcy I, II i III miejsca. Nagrodami  

w konkursie są nagrody rzeczowe. 

2. W miarę posiadanych środków finansowych Organizator może przyznać pozostałym 

uczestnikom drobne upominki. 

 

IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

 

1. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości 

uczestników z jednej szkoły. 

2. Sprawy nieuwzględnione w regulaminie, dotyczące organizacji, rozstrzyga Dyrektor Zespołu 

Szkół Technicznych. 

3. Sprawy nieuwzględnione w regulaminie, wynikłe podczas przeprowadzenia konkursu, 

rozstrzyga komisja. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.   

 

 

 

 



 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO),informuję, iż: 

1. Administratorem  danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych                                                

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 62-

065 Grodzisk Wielkopolski. 

2. W Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim 

wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-

mail:iod@zst-grodzisk.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celu 

publikacji informacji o tym konkursie.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.  

5. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem;  

6. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania 

(także w mediach) o wynikach konkursu.  

7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

8. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przepisów przewidzianych przepisami prawa.  

9. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

określonych celów, a w celu publikacji informacji o tym konkursie będą przetwarzane bez 

ograniczeń czasowych.  

10. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych w celu informowania 

(publicznie, na stronie internetowej Administratora, w mediach lokalnych) o wynikach konkursu. 

11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

 

 

mailto:iod@zst-grodzisk.pl


 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 

 

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  UDZIAŁU 

w  VIII   GRODZISKIM  POWIATOWYM 

KONKURSIE  ORTOGRAFICZNYM 

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia …..................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły ….........................................................................................…..…...... 

Klasa …………………………………………………………………………………….…. 

Numer telefonu szkoły …...................................................................................................... 

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna ucznia …............................................................. 

Gmina…....................................................................................................................... .......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik nr 2 do Regulaminu                                                                                               

 

 
………………………….., dnia ………………… r. 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolski 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
 
 

 
……………………………………………………………….........................…..                                              
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika)  
 
 

……………………………………………………….............…………. 
                        (imię i nazwisko uczestnika)  
 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 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 osobowych, tzw. RODO),  wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, 

wizerunek) w tym rozpowszechniania przez Administratora w celu udziału w VIII Grodziskim 

Powiatowym Konkursie Ortograficznym oraz publikacji informacji dotyczących konkursu bez 

ograniczeń czasowych. 

 

 

 
.............................................................................................. 

                                                                        czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna                
 
  

                        

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli 

obowiązku informacyjnego umieszczonego w Regulaminie konkursu, w tym z informacją o celach 

i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 

i prawie ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że: 

• niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie 

oświadczenia w tej samej formie,  

w jakiej zgoda została wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 

• dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

  

 

                                                                                              

............................................................................... 
                                                          czytelny podpis pełnoletniego uczestnika/rodzica/prawnego opiekuna                


