
XVI WOJEWÓDZKI KONKURS ORTOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

pod hasłem: 
„MISTRZ ORTOGRAFII WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019”

17 maja (piątek) 2019 r. o godzinie 1000

w Klubie WISUS na Osiedlu Sikorskiego PU-15 w Żorach

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje 
Prezydent Miasta Żory oraz Przewodniczący Rady Miasta

1. Organizatorzy konkursu:
Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach 

2. Współorganizator konkursu:
Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach

3. Cele konkursu
Konkurs  jest  okazją  dla  uczniów  edukacji  wczesnoszkolnej  do  wykazania  się  szczególnymi
zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym oraz może pomóc nauczycielom
w  motywowaniu  swoich  wychowanków  do  uczenia  się  zasad  ortografii  i wykorzystania  ich
w praktyce.

4. Struktura kolejnych etapów konkursu

 Konkurs składa się z trzech etapów:
I etap – szkolny, który należy przeprowadzić na terenie własnych szkół. 
3 uczestników (laureatów 1, 2, 3 miejsca) należy zgłosić do etapu miejskiego lub gminnego.
II  etap  –  rejonowy,  miejski  lub  gminny,  który  należy  przeprowadzić  na  terenie  własnych
rejonów,  miast  lub  gmin.  2     uczestników   (laureatów  1  i  2  miejsca)  zgłaszamy  do  etapu
wojewódzkiego.
III etap wojewódzki 
W przypadku braku doradcy, uczniów zgłaszają nauczyciele organizujący konkurs, po uprzedniej 
konsultacji z koordynatorem p. Jadwigą Tabor.

 Laureatów należy zgłosić do 6 maja 2019 roku, przesyłając kartę zgłoszenia mailowo lub
pocztą (decyduje termin otrzymania przesyłki przez odbiorcę).

 Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres szkoły: 
Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach
44-240 Żory, ul. Bankowa 1,
tel. 032 43 43 925
szkola_podstawowa15@wp.pl  

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, 
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny  http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
mailto:szkola_podstawowa15@wp.pl


 W  dniach  od  08  do  10  maja  2019  roku  koordynator  skontaktuje  się  telefonicznie
z opiekunami uczestników, aby potwierdzić ich udział w konkursie. W przypadku braku
takiej informacji prosimy opiekuna o kontakt z p. Jadwigą Tabor, tel. 32 43 41 193

 W czasie  konkursu  wojewódzkiego  uczniowie  napiszą  dyktando,  a  laureatem zostanie
osoba, która popełni najmniej błędów.

 W przypadku miejsc równorzędnych organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dogrywki.

5. Nagrody i dyplomy: 

 Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. 

 Laureaci konkursu zdobędą dla swoich szkół statuetki  Mistrza Ortografii Województwa
Śląskiego 2019.

6. Postanowienia końcowe:

 Zgłoszenie udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas II 
i  III  szkół  podstawowych  pod  hasłem:  „MISTRZ  ORTOGRAFII  WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO 2019” stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie.

 Zgłoszenie udziału oznacza posiadanie przez organizatorów konkursu zgody na publikację
zdjęć uczestników konkursu.

 Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany terminu konkursu lub innych ustaleń po
wcześniejszym powiadomieniu uczestników.

  
Więcej informacji o konkursie (regulamin i karta zgłoszenia) dostępne na stronie: 
http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator konkursu pani Jadwiga Tabor
pełnomocnik dyrektora ds. Centrum Edukacji Regionalnej
Biuro Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach tel. 32 43 41 193
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne, 
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory-Osiny  http://cer-zory.pl/konkursy/biezace/
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