Regulamin konkursu „Dyktando 2017”

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „DYKTANDO 2017”
dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Pleszew
ORGANIZATOR:
- Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie

CEL KONKURSU:
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i twórczego myślenia uczniów,
- podnoszenie poziomu umiejętności językowych, w szczególności umiejętności
rozumienia tekstu słuchanego i umiejętności poprawnego zapisu ortograficznego,
- rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
- promowanie dbałości o poprawność języka
- sprawdzenie umiejętności ortograficznych uczniów wynikających z podstawy
programowej.

UCZESTNICY:
- konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 Uczniowie klas I-III szkół podstawowych
 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
 Uczniowie klas I-III gimnazjów

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs jest podzielony na dwa etapy:


I etap – SZKOLNY:
- każda szkoła w wyniku wewnętrznych eliminacji wyłania maksymalnie 3 osoby z
każdej kategorii wiekowej, które przechodzą do kolejnego etapu konkursu. Listę
zgłoszonych osób należy dostarczyć do Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej
UMiG w Pleszewie do dnia 15 maja 2017 r. osobiście lub drogą mailową na adres:
rzecznik@pleszew.pl.



II etap – FINAŁ MIĘDZYSZKOLNY:
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- finał „Dyktanda 2017” odbędzie się 22 maja 2017 r. w czytelni naukowej Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, przy ul. Słowackiego.
Przebieg dyktanda:
Kategoria szkoły podstawowe kl. I-III:
godz. 9.00 – 9.15 – rejestracja uczestników i wydanie numerów
godz. 9.20 – 10.00 – dyktando

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI:
godz. 10.00 – 10.15 - rejestracja uczestników i wydanie numerów
godz. 10.20 – 11.00 – dyktando

Kategoria gimnazja:
Godz. 11.00 – 11.15 - rejestracja uczestników i wydanie numerów
Godz. 11.20– 12.00 – dyktando

Zasady przebiegu:
 Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem
prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe,
notesy, laptopy, słowniki itp.).
 Kryterium oceny jest także interpunkcja.
 Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie
rozstrzygany na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki i skreślenia
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muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter
drukowanych.
 Tytuł MAŁEGO MISTRZA ORTOGRAFII w kat. szkół podstawowych kl. I-III,
MISTRZA ORTOGRAFII w kat. szkół podstawowych klasy oraz MISTRZA
ORTOGRAFII w kat. gimnazjów przyznany zostanie uczestnikom, którzy
napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody
otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów.
 Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym po ustaleniu
terminu z organizatorem.
 Tekst dyktanda opracowany zostanie na podstawie zasad pisowni i
interpunkcji zawartych w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN”, pod red.
Edwarda Polańskiego, Warszawa 2003.
 Tekst ortograficzny przygotowuje Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Pleszewie.
 Dyktando oceniają nauczyciele - poloniści szkół prowadzonych przez MiG
Pleszew na podstawie zgłoszeń dyrektorów.
 Zwycięzców konkursu wyłania komisja w składzie:
1) Elżbieta Mielcarek – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Pleszewie
2) Przemysław Marciniak – Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji
Społecznej UMiG w Pleszewie
3) Anna Bogacz – rzecznik prasowy UMiG w Pleszewie

Zasady oceny:
Oceniana jest poprawność ortograficzna dyktanda zgodnie z kryteriami. Za błędy
popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej
maksymalnej liczby punktów wg zasady:
 błąd ortograficzny - 1 pkt
 błąd interpunkcyjny – 0,25 pkt.
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2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Festynu Rodzinnego organizowanego w
ramach „Festiwalu Dziecięcych Marzeń 2017”, który odbędzie się w Parku Miejskim 4 maja
2017 r. od godz. 15.00.

NAGRODY:
- wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do II etapu otrzymują dyplomy i drobne nagrody
- w kategorii I MAŁY MISTRZ ORTOGRAFII otrzymuje dyplom oraz nagrodę – sprzęt
elektroniczny (tablet)
- w kategorii II MISTRZ ORTOGRAFII otrzymuje dyplom oraz nagrodę - sprzęt
elektroniczny (tablet)
- w kategorii III MISTRZ ORTOGRAFII otrzymuje dyplom oraz nagrodę - sprzęt
elektroniczny (tablet)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Biorąc udział w konkursie uczeń akceptuje jego Regulamin.
3. Prace nie zostaną zwrócone uczestnikom.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i ostatecznego rozstrzygania
kwestii spornych.
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