
Aneks do XVII wojewódzkiego konkursu ortograficznego

Regulamin XVII wojewódzkiego konkursu 
ortograficznego dla uczniów klas III szkół 
podstawowych „Mistrz ortografii województwa 
śląskiego 2020 – lapbook ortograficzny”

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

Organizatorzy:

1. Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne

2. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

3. Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach.

Informacje ogólne

- Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem regulaminu 30 października 2020 r. i trwa do 20 
listopada 2020 r.

- Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich (obecnych klas IV) szkół 
podstawowych.

- Ze względu na sytuację związaną z pandemią covid-19 finał konkursu nie odbędzie się 
w tradycyjnej formie. 

- Konkurs jest nieodpłatny.

Cele konkursu

Celem konkursu jest uwrażliwienie uczniów edukacji wczesnoszkolnej na dbałość 
o czystość języka polskiego, propagowanie znajomości poprawnej pisowni i czujności 
ortograficznej oraz kaligrafii. Celem jest też kształcenie pamięci i logicznego myślenia 
przez połączenie pracy plastycznej z zadanym tekstem.  



Regulamin konkursu

1. Laureatów II etapu konkursu należy zgłosić do 06 listopada 2020 roku. 

2. Załącznik nr 1 kartę zgłoszenia i załącznik nr 2 klauzulę dotyczącą konkursu należy 
wysłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach, ul. 
Bankowa 1, 44-240 Żory lub na pocztę e-mail organizatora m.jakubska@sp15-zory.pl lub 
centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

Uwaga! o zakwalifikowaniu do III etapu decyduje termin otrzymania karty 
zgłoszenia przez organizatora.

Uwaga! W przypadku braku doradcy, uczniów zgłaszają nauczyciele 
organizujący konkurs po uprzedniej konsultacji z koordynatorem konkursu 
p. Jadwigą Tabor, tel. 607 036 779, centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 

Format pracy: 

A4 po złożeniu.

Technika wykonania pracy: 

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej płaskiej z elementami 
doklejanymi lub umieszczonymi w tematycznych schowkach w postaci np. papierowych 
kieszonek, zakładek, harmonijek, kopert itp. Praca może zawierać własnoręcznie 
wykonane rysunki, ilustracje, grafiki, fotografie, kolaże fotograficzne, litery, opisy itp.

Materiały:

 karton, brystol (baza/szkielet lapbooka)

 klej, taśmy klejące (zwykłe, kolorowe, ozdobne)

 nożyczki (zwykłe, ozdobne)
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 dziurkacze (zwykłe, ozdobne), zszywacze

 kolorowe kartki i karteczki

 ołówki, długopisy kolorowe

 kredki, mazaki, farby

Lapbook ortograficzny musi zawierać:

1. opowiadanie o dzielnicy, w której mieszka finalistka/finalista lub w której znajduje 
się szkoła finalistki/finalisty. Tekst może być umieszczony w dowolnej formie np. 
przyklejony lub poskładany i schowany w opisanej kieszonce,

2. sześć opisanych zakładek/kieszonek/schowków, w których mają znajdować 
się kartki z wypisanymi wyrazami zawierającymi słowa z „ż”, „rz”, „u”, „ó”, „h”, „ch”, 
które zostały wykorzystane w opowiadaniu. 

Wszystkie materiały muszą być przygotowane własnoręcznie.

Forma przeprowadzenia konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

I etap – wewnątrzszkolny, którego celem jest wyłonienie trzech finalistów, którzy będą 
reprezentować szkołę w drugim etapie. 

II etap – powiatowy, którego celem jest wyłonienie dwóch finalistów, którzy będą 
reprezentantami danego powiatu w finale konkursu.

UWAGA! Etap I i II zostały przeprowadzone w zeszłym roku szkolnym 
2019/2020 zgodnie z terminem podanym w regulaminie, który obowiązywał 
przed ogłoszeniem pandemii COVID-19.

W przypadku sytuacji, w której nauczyciele nie zdążyli przeprowadzić któregoś 
z powyższych etapów przed ogłoszeniem pandemii, wybierają reprezentantów/finalistów 
spośród uczniów byłych klas III. 

III etap – finał wojewódzki, w którym zmierzą się finaliści wyłonieni w II etapie. 



Ze względu na sytuację związaną z pandemią covid-19 prace finalistów III 
etapu należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 20 listopada, do 
godziny 12.00. 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach,
Świetlica MOK w Żorach-Osinach
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory

Prace należy opisać wg metryczki załącznik nr 3 (metryczka do pobrania na stronie 
https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/ )

Prace można wysyłać pocztą na adres: 

Centrum Edukacji Regionalnej w Żorach,
Świetlica MOK w Żorach-Osinach
ul. Szkolna 55, 44-240 Żory

lub dostarczyć osobiście po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 

Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607 036 779

biuro CER w Żorach tel. 32 43 41 193

Nagrody i dyplomy: 

Finalistom, którzy zajmą miejsca 1-3 przyznane zostaną dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 
Pozostali finaliści konkursu otrzymają drobne upominki i dyplomy.

Postanowienia końcowe

Zgłoszenie udziału w XVII wojewódzkim konkursie ortograficznym dla uczniów klas III 
szkół podstawowych „Mistrz ortografii województwa śląskiego 2020 – lapbook 
ortograficzny” stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na zasady konkursu 
zawarte w niniejszym regulaminie. Zgłoszenie udziału oznacza posiadanie przez 
organizatorów konkursu zgody na publikację zdjęć ortograficznego lapbooka.

Więcej informacji o konkursie (regulamin, załącznik nr 1 karta zgłoszenia, załącznik nr 2 
klauzula dotycząca konkursu) dostępne na stronie: 

https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/


https://cer-zory.pl/konkursy/biezace/

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Jadwiga Tabor - kierownik CER

tel. 607 036 779

biuro CER w Żorach tel. 32 43 41 193

centrumedukacjiregionalnej@gmail.com 
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