SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W POZNANIU

REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIASTA POZNANIA
Organizator :
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu
Współorganizatorzy etapów rejonowych:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Poznaniu
Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu

Cele :

 Propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem
ortograficznym i interpunkcyjnym.
 Rozbudzanie świadomości ortograficznej.

Uczestnicy :
 Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.
 W konkursie może wziąć udział jeden uczestnik z każdego poziomu: kl. IV,
kl. V, kl. VI i kl. VII, kl. VIII
 Uczestnicy wyłaniani są w ramach szkolnych eliminacji i zgodnie ze
szkolnym regulaminem.
 Uczestnicy biorą udział w konkursie w swojej kategorii wiekowej.

Forma konkursu :
Formą międzyszkolnego konkursu jest dyktando.

Zasady konkursu :
 Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap odbędzie się w
rejonach; drugi etap - finałowy w Szkole Podstawowej nr 18. Szkoły
zgłaszają uczniów - po jednym na poziomie - wyłonionych w eliminacjach
szkolnych. Uczniowie zgłaszani do rejonów powinni okazać następujące
dokumenty: Kartę zgłoszenia ucznia (zał.), Oświadczenie dotyczące
ochrony danych osobowych (zał.1a). W przypadku, gdy uczeń
zakwalifikuje sie do finału, dokumenty te przesyłane są do Szkoły
Podstawowej nr 18 drogą elektroniczną (skan) lubprzywiezione przez
opiekuna. Dokumentacja konkursu przechowywana jest w szkołach do
końca roku szkolnego.

 Do finału kwalifikują się uczniowie z najlepszymi wynikami.
 Komisja ma także prawo obniżyć lub podwyższyć próg dla finalistów i
laureatów w zależności od poziomu uczestników.
 O wyniku dyktanda decydują błędy ortograficzne i interpunkcja. Trzy błędy
interpunkcyjne będą odpowiadać jednemu błędowi ortograficznemu. W
przypadku takiej samej liczby błędów ortograficznych o ostatecznym
wyniku decydować będzie liczba błędów interpunkcyjnych.
 Prace konkursowe poprawione będą przez nauczycieli powołanych do
pięciu komisji: komisji klas IV, komisji klas V, komisji klas VI, komisji kl.
VII i komisji kl. VIII
 Dyktowany tekst przygotują nauczyciele doradcy z ODN.
 Prace uczniowskie zostaną zakodowane.

Zakres wiadomości :
1. Wszystkie podstawowe zasady ortograficzne (zgodnie z podstawą
programową):














kl. IV - VI
Pisownia „ó” i „u”
Pisownia „rz” i „ż”
Pisownia „ch” i „h”
Pisownia wyrazów z -ę, -ą, –om, -on, -em, -en,
Pisownia – ji, -i w dopełniaczu, celowniku, miejscowniku rzeczowników
zakończonych na –ja lub –ia
Pisownia przedrostków z-, s-, wz-, roz-, bezPisownia zakończeń -dzki, -cki, -dztwo, -ctwo
Pisownia łączna i rozdzielna wyrażeń przyimkowych
Pisownia przyimków złożonych
Pisownia łączna i rozdzielna cząstek bym, byś, by
Stosowanie małej i wielkiej litery ( nazwy własne oraz pisownia tytułów
książek i czasopism)
Pisownia łączna i rozdzielna partykuły nie
Zasady dzielenia wyrazów

kl. VII - VIII
 wymienione wyżej zasady
 wymiana głosek w wyrazach pokrewnych oraz tematach fleksyjnych
wyrazów odmiennych
 różnica w pisowni samogłosek ustnych i nosowych, spółgłosek twardych i
miękkich, dźwięcznych i bezdźwięcznych
Literówki i opuszczone wyrazy będą uznawane za błąd tylko w takim
przypadku, jeśli będzie miało to związek trudnością ortograficzną
występującą w danym wyrazie.

2. Zasady interpunkcyjne dla klas IV:
 Stosowanie kropki na końcu zdania.
 Stosowanie znaku zapytania.
 Stosowanie przecinka w zdaniu pojedynczym (wyliczenia).
 Stosowanie przecinka w zdaniu złożonym przed „który” i „że”.
2. Zasady interpunkcyjne dla klas V
 Stosowanie kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika
 Stosowanie cudzysłowu w tytułach książek i czasopism.
3. Zasady interpunkcyjne dla klas VI
 jak wyżej oraz stosowanie dwukropka, średnika, nawiasu
3. Zasady interpunkcyjne dla klas VII, VIII:
 Stosowanie wszystkich wymienionych wyżej znaków interpunkcyjnych
 Przytaczanie cudzych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich
znaków interpunkcyjnych

Terminy :
 Wstępne potwierdzenie uczestnictwa : do 7.01.2020 r. Potwierdzenie
pisemne do szkół organizujących etap rejonowy wg następującego klucza:
 Do Szkoły Podstawowej nr 18: SP 3, SP 6, SP 7, SP 9, SP 14, SP 19, SP
20, SP 26 ,SP 45, SP 46, SP 50, SP 51, SP 53, SP 55, SP 56, SP 59, SP 61,
SP 63, SP 64,SP 74, SP 75, SP 77, SP 85, SP 86, SP 87, Publiczna
Salezjańska Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa
Anglojęzyczna Poznań British International School, Prywatna Szkoła
Podstawowa Językowo – Informatyczna, Społeczna Szkoła Podstawowa nr
4.
 Do Szkoły Podstawowej nr 15: SP nr 11, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 17, SP
nr 27, SP nr 29, SP nr 34, SP nr 35, SP nr 38, SP nr 40, SP nr 48,SP 54, SP
58, SP nr 60, SP nr 65, SP nr 66, SP nr 68, SP nr 82, SP nr 83, SP 89,
Piątkowska Szkoła Uspołeczniona, Piątkowska Szkoła Społeczna – SP,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa- ul. Jana III
Sobieskiego.
 Do Szkoły Podstawowej nr 79: SP nr 4, SP nr 5, SP nr 10, SP nr 21, SP nr
22, SP nr 23, SP nr 25, SP 28, SP nr 36, SP 42, SP nr 44, SP nr 52, SP nr
57, SP nr 62, SP 69, SP nr 70, SP nr 71,SP 78, SP nr 84, SP nr 80, SP nr
88, SP nr 90,

Społeczna Szkołą Podstawowa nr 3, Dwujęzyczna Polsko – Angielska
Prywatna Szkoła Podstawowa, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 2, SSP nr1
im. Urszuli Ledóchowskiej.
 Zgłoszenie uczniów na karcie zgłoszenia (załącznik do regulaminu) do
24.03.2020 r. (do szkół rejonowych wg podanego wyżej klucza). Pierwszy
etap w szkołach rejonowych: 2.04.2020 ; godz. 15.00 (wg podanego wyżej
klucza).
 Szkoły rejonowe publikują listy finalistów na stronie internetowej swojej
szkoły; tam też podają dokładny termin finału. Ogłoszenie wyników I etapu
– do 7.04.2020. Poza tym przesyłają protokoły do SP 18 (wzór – załącznik
do regulaminu).
 Finał:16.04.2020 r. o godz.15.00 w Szkole Podstawowej nr 18.
 Rozdanie nagród: 08.05.2020 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr
18.
Informacje o datach poszczególnych etapów będą dostępne na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 18- WWW.sp18.poznan.pl
Organizator zastrzega, że nie ma możliwości pisania dyktanda w innym,
niż przewidzianym regulaminem, terminie.

Miejsce :
Etap rejonowy:
Szkoła Podstawowa nr 15 w Poznaniu
Osiedle Jana III Sobieskiego 105
Tel./fax. (0 – 61)823 – 44 – 61
Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu
Ul. Jesionowa 14
Tel./fax. (0 – 61)832 – 14 – 12
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
os. Armii Krajowej 100
61- 381 Poznań
tel. 8 775 715

Finał i rozdanie nagród:
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
os. Armii Krajowej 100
61- 381 Poznań
tel. 8 775 715
www.sp18.poznan.pl

Nagrody :
 Uczniowie, którzy zakwalifikują się do finału – uzyskują tytuł finalisty oraz
otrzymują dyplom
 Finaliści z najlepszymi wynikami – uzyskują tytuł laureata oraz nagrodę
książkową.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

XIX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
ORTOGRAFICZNY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
MIASTA POZNANIA
Pod patronatem
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Organizator
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu
Osiedle Armii Krajowej 100
Tel./fax. (0 – 61)877 – 57 – 15

Współorganizatorzy etapów rejonowych
Szkoła Podstawowa nr 15 w Poznaniu
Osiedle Jana III Sobieskiego 105
Tel./fax. (0 – 61)823 – 44 – 61

Szkoła Podstawowa nr 79 w Poznaniu
Ul. Jesionowa 14
Tel./fax. (0 – 61)832 – 14 - 12

I etap rejonowy -

02 kwietnia 2020 roku o godz. 15.00
W szkołach rejonowych

Finał

-

16 kwietnia 2020 r. godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu

Ogłoszenie wyników

-

08 maja 2020 r. godz. 15.00
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu

Szczegóły w „Regulaminie”, który należy pobrać ze strony
www.sp18.poznan.pl
.

KARTA ZGŁOSZENIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR : .....................................................
ADRES :................................................................................................
TELEFON : ..........................................................................................
Uczniowie wyłonieni w eliminacjach :
Imię
ucznia

Nazwisko ucznia

klasa

Imię, nazwisko nauczyciela
uczącego

Imiona i nazwiska w pełnym brzmieniu; wpisane drukowanymi literami

................................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Wzór protokołu z etapu rejonowego

PROTOKÓŁ
W dniu ….w Szkole Podstawowej nr 18 odbył się etap rejonowy XIX
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta
Poznania. W konkursie wzięło udział…. uczniów z…. szkół.
Komisja w składzie:
zakwalifikowała do finału następujące osoby:

kl. IV
Lp

Nazwisko, imię ucznia

Szkoła

Nazwisko nauczyciele
uczącego

Kl. V
Lp

Nazwisko, imię ucznia

Lp

Nazwisko, imię ucznia

Szkoła

Nazwisko nauczyciele
uczącego

KL. VI
Szkoła

Nazwisko nauczyciele
uczącego

KL. VII
Lp

Nazwisko, imię ucznia

Lp

Nazwisko, imię ucznia

Szkoła

Nazwisko nauczyciele
uczącego

KL. VIII
Szkoła

Nazwisko nauczyciele
uczącego

Data:
Podpisy komisji

zał. 1

…………………………………
pieczęć szkoły

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania
w roku szkolnym 2019/2020

1.

Imię (imiona) ucznia ………………………………………………………………………………

2.

Nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………..

3.

Data urodzenia ……………………………………………………………………………………

4.

Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………...

5.

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

6.

Adres szkoły ……………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział córki/syna* w ww. konkursie
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 18.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/-am się z regulaminem ww. konkursu oraz
akceptuję postanowienia zawarte w ww. regulaminie.
……………………………………

……………………………………………

(miejscowość, data )

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Załącznik 1a
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA SPOZA
JEDNOSTKI I JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ
KONKURSU

❑
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 18 z siedzibą
w Poznaniu 61-381, Os. Armii Krajowej 100 moich danych osobowych obejmujących
dane…………………………………………………….. (np.: imię, nazwisko, dane kontaktowe
w postaci adresu e-mail, numeru telefonicznego) oraz danych osobowych mojego dziecka
……………..……………………………...………….. (imię i nazwisko dziecka, wiek) w celu
umożliwienia organizacji i udziału mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym Szkół Podstawowych Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Miasta
Poznania, a także w celu opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji działań
informacyjnych i promocyjnych związanych z konkursem, w tym umieszczania moich danych
osobowych i danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, na profilach
internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji)
oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym
osobom.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 18 z siedzibą
w Poznaniu 61-381, Os. Armii Krajowej 100, danych osobowych mojego dziecka
…………………………………….…………. (imię i nazwisko dziecka) w postaci wizerunku,
uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego
podczas uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Szkół Podstawowych
Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania organizowanym przez Szkołę, w
celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z konkursem, w tym
umieszczania wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Szkoły, na profilach
internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji)
oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym
osobom.
❑ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 18 z siedzibą w Poznaniu
61-381, Os. Armii Krajowej 100, moich danych osobowych w postaci wizerunku,
uwidocznionego w szczególności na zdjęciach i w materiałach filmowych, zarejestrowanego
podczas uczestnictwa mojego dziecka w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym Szkół
Podstawowych Miasta Poznania pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania organizowanym
przez Szkołę, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji działań promocyjnych związanych z
konkursem, w tym umieszczania mojego wizerunku na stronie internetowej Szkoły, na profilach
internetowych Szkoły (np. Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach, w telewizji)
oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych przekazywanych przez Szkołę innym
osobom.

…………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis opiekuna prawnego uczestnika konkursu)

7. SP_konkurs_zgoda na przetwarzanie danych osób spoza szkoły_klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

Kto jest
administratorem
danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych
osobowych Państwa dzieci, w tym w zakresie wizerunku
(zwanych łącznie „danymi osobowymi”) jest Szkołę
Podstawową nr 18 im. Zofii Nałkowskiej z siedzibą w
Poznaniu 61-381, Os. Armii Krajowej 100.
We
wszystkich
sprawach
związanych
z
ochroną
i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

Z kim można się
kontaktować w
sprawie przetwarzania
danych osobowych? Kontakt:
iod5_oswiata@um.poznan.pl,iod3_oswiata@um.poznan.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia
organizacji
i udziału
w
Międzyszkolnym
Konkursie
Ortograficznym Szkół Podstawowych Miasta Poznania pod
patronatem Prezydenta Miasta Poznania, a także w celu
opracowania sprawozdań i relacji z konkursu oraz realizacji
W jakim celu i na
działań informacyjnych i promocyjnych związanych z
jakiej podstawie
konkursem, w tym umieszczania danych osobowych na stronie
przetwarzamy dane
internetowej Szkoły, na profilach internetowych Szkoły (np.
osobowe?
Facebook), w materiałach prasowych (np. w gazetach,
w telewizji) oraz w materiałach informacyjnych i promocyjnych
przekazywanych przez Szkołę innym osobom.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie
wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora nie
dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
Przez jaki okres będą zostały zebrane, przy jednoczesnym uwzględnieniu okresu
przechowywane dane obowiązywania wyrażonej zgody.
osobowe?
Ze względu na fakt ich upublicznienia, ich usunięcie
z dostępnych publicznie źródeł może być niemożliwe.
Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi
współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów
informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie
techniczne
dla
systemów
informatycznych,
firmom
Komu mogą być
świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów,
przekazywane dane
agencjom
marketingowym,
odbiorcom
materiałów
osobowe?
promocyjnych
i informacyjnych, podmiotom zapewniającym obsługę prawną
i księgową oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy
odrębnych przepisów prawa.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w
dowolnym
momencie
bez
wpływu
na
zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.

Jakie prawa
przysługują w związku
z ochroną danych
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
osobowych?

a) dostępu do treści danych osobowych;
b) żądania sprostowania danych osobowych,

które

są

nieprawidłowe;
c) żądania usunięcia danych osobowych:
 gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów,
dla których zostały zebrane,
 po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,
których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

Czy dane osobowe są
przekazywane poza
EOG?
Czy dane osobowe
wykorzystuje się
do profilowania?
Czy podawanie
danych osobowych
jest konieczne?

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Administrator nie przesyła Państwa danych osobowych
do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do
profilowania.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niezbędne do udziału w konkursie, przy czym
wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne i
nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.

