
REGULAMIN I EDYCJI DYKTANDA 

„MISTRZ ORTOGRAFII 2018” 

 

1. ORGANIZATOR DYKTANDA 

Organizatorem Dyktanda „Mistrz Ortografii 2018” jest Publiczna Szkoła 

Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. Józefa 

Poniatowskiego w Radomiu.  

Dyktando jest organizowane pod patronatem Prezydenta Radomia, Pana 

Radosława Witkowskiego.  

 

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie, rodzice, nauczyciele  

i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście.  

 

3. CELE DYKTANDA 

- budzenie szacunku do mowy ojczystej, 

- krzewienie u miejętności posługiwania się poprawną polszczyzną, 

Cele szczegółowe: 

- integracja środowiska lokalnego, 

- podnoszenie umiejętności ortograficznych, 

- rozbudzanie zainteresowania ortografią, 

- podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”, 

- pielęgnowanie zasad poprawności ortograficznej ojczystej mowy.  

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA 

a) Dyktando przeznaczone jest dla uczniów klas III – VII, rodziców, 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. 

b) Warunkiem udziału w dyktandzie jest zgłoszenie się do wychowawców 

klas lub organizatorów.  



c) Regulamin dyktanda dostępny na stronie internetowej szkoły: 

www.psp13.radom.pl 

 

5. FORMA ZADANIA 

Dyktando – pisanie ze słuchu. 

 

6. TREŚCI PROGRAMOWE 

Uczestników dyktanda będzie obowiązywać znajomość zasad ortografii 

polskiej. 

 

7. ZASADY OCENIANIA PRAC 

Zasady oceniania zostały opracowane przez nauczycieli j ęzyka polskiego 

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. 

Józefa Poniatowskiego w Radomiu. Prace oceniaone zostaną w dwóch 

kategoriach: 

- dzieci 

- dorośli. 

Zwycięży praca z najmniejszą ilością błędów ortograficznych, trzy błędy 

interpunkcyjne równają się jednemu błędowi ortograficznemu. Prace 

sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

Jury w składzie: Dyrektor Szkoły – przewodniczący, nauczyciele języka 

polskiego – członkowie, oceniać będzie zakodowane prace. Nazwiska 

laureatów zostaną odczytane podczas ogłoszenia wyników. Prace 

konkursowe zostaną komisyjnie zniszczone  po ogłoszeniu wyników przez 

członków komisji. 

 

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Wyniki dyktanda zostaną ogłoszone po 30 minutach od zakończenia 

dyktanda dnia 7 marca 2018 roku.  



9. WRĘCZENIE NAGRÓD 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi po ogłoszeniu wyników dnia 7 marca 

2018 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Radomiu. 

Zdobywca I miejsca otrzyma dyplom z tytułem „Mistrza Ortografii 2018” 

oraz nagrody rzeczowe.  
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