W związku z przypadającą w 2017 roku 150.
rocznicą urodzin Władysława Stanisława Reymonta
Rada Miejska w Radomsku, z inicjatywy Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego nr 3, podjęła uchwałę
o ogłoszeniu roku 2017 Rokiem Reymontowskim
w Radomsku.
Pomysłodawcy zaplanowali szereg imprez,
konkursów i przedsięwzięć dla uczczenia postaci oraz
twórczości polskiego Noblisty, patrona „Reymontówki
na Bugaju”.
Zapraszamy na stronę szkoły do zakładki:
www.rokreymontowskizsg3.radomsko.pl

Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku, we współpracy z Muzeum Regionalnym
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku, zaprasza uczniów klas I-III gimnazjów do udziału
w konkursie ortograficznym pt. „Dyktando Reymontowskie”, który odbędzie się 2 marca 2017 r.
o godz. 12.00 w Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1
w Radomsku.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomska.

REGULAMIN KONKURSU pt. „DYKTANDO REYMONTOWSKIE”
CELE KONKURSU
1.
2.
3.
4.

Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny.
Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych.
Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.
Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

INFORMACJE WSTĘPNE
1.
2.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 3 w Radomsku, we współpracy
z Muzeum Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
Konkurs odbędzie się 2 marca 2017 r. o godz. 12.00 w Galerii Muzeum Regionalnego
im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku.
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3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Dyktando jest jednoetapowe, organizowane w dwóch kategoriach:
a) Kategoria: Gimnazjum,
b) Kategoria: Zaproszeni goście (osoby dorosłe).
Zgłoszenie do konkursu oznacza pełną akceptację regulaminu oraz jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody uczestników i ich opiekunów prawnych na:
 przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie z przepisami Ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.833 z późn.
zm);
 publikację danych osobowych, w tym zamieszczenie listy laureatów na stronach
internetowych, w prasie, telewizji;
 utrwalenie na nośnikach audiowizualnych wizerunku uczestników oraz rozpowszechnianie
na potrzeby konkursu.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zabrania ze sobą długopisu (piszącego na czarno lub
niebiesko).
Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają ze środków własnych.
Tekst dyktanda został opracowany na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych
w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2016.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu.
Interpretacja Regulaminu należy do organizatorów; w wypadku zajścia okoliczności nieobjętych
niniejszym regulaminem rozstrzyga Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 3 w Radomsku jako
organizator konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.
2.
3.

W dyktandzie może uczestniczyć 2 uczniów reprezentujących jedno gimnazjum.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Warunkiem udziału w dyktandzie jest zgłoszenie uczniów na Karcie zgłoszenia drogą
elektroniczną na adres:
dyrektorzsg3@radomsko.pl

4.

telefonicznie: 44 685 45 66 lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 3
przy ul. Szkolnej 4 w Radomsku.
Termin nadsyłania zgłoszeń - 23 lutego 2017 r. do godz. 15.00

JURY
1.
2.

3.
4.

Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury pod przewodnictwem mgr Agnieszki
Szwedzik, nauczyciela polonisty.
Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym
przebiegiem dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego
Regulaminu.
Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia
niniejszego Regulaminu.
Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
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PRZEBIEG DYKTANDA
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Konkurs odbędzie się w sali Galerii Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego przy
ul. Narutowicza 1 w Radomsku 2 marca 2017 r. o godz. 12.00.
Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać
z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.),
słowników.
Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
Ocenie podlegać będzie poprawność:
 ortograficzna,
 interpunkcyjna; 2 błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu ortograficznego.
Pominięcie litery w wyrazie, jeśli nie łamie żadnej zasady ortograficznej, uznane zostanie za
błąd graficzny i nie będzie wliczone do oceny.
Pominięcie wyrazu lub wyrażenia, których pisownia związana jest z poprawnością
ortograficzną, uznany zostanie jako błąd ortograficzny.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków
interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy
nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia
muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli
wielkich liter drukowanych.
Na podstawie napisanych dyktand Jury wyłoni trzech laureatów w każdej kategorii, którzy
popełnili najmniej błędów.
Decyzja Jury jest ostateczna.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSG 3, a do
laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres elektroniczny ich szkół.

2.

Przewiduje się przyznanie trzech nagród rzeczowych oraz dyplomów w poszczególnych
kategoriach.

3.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Gali Reymontowskiej, o terminie której
poinformujemy elektronicznie i telefonicznie.

4.

Nieodebrane dyplomy i nagrody przesyłane będą drogą pocztową.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.

Organizator nie przewiduje możliwości wglądu do własnej pracy konkursowej po zakończeniu
konkursu.
Wszystkie dyktanda stają się własnością Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego nr 3 w Radomsku.
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
DO UDZIAŁU
W
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

Konkurs ortograficzny pt. „Dyktando Reymontowskie”
Kategoria: Gimnazjum

Nazwa szkoły: ……………………………………
Adres szkoły, tel., e-mail: ……………………………………

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………
Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………
Telefon i e-mail opiekuna: ……………………………………

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………
Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………
Telefon i e-mail opiekuna: ……………………………………

4

