
DYKTANDO „O PUCHAR STAROSTY CHEŁMSKIEGO” - 31.05.2022 r. 

REGULAMIN  

I. Organizatorzy: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach-Kolonii, 

Starostwo Powiatowe w Chełmie (współorganizator). 

II. Cele: 

1. Propagowanie pisowni zgodnej z regułami ortograficznymi i interpunkcyjnymi.  

2. Podniesienie kultury językowej poprzez dbałość o poprawność wypowiedzi 

pisemnej. 

3. Poprawa efektywności kształcenia. 

4. Podniesienie wyników nauczania. 

5. Promowanie wartości edukacji.  

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz absolwentami szkoły.  

7. Rozwijanie talentów i umiejętności uczniów zdolnych. 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Uczestnikami dyktanda mogą być wszyscy uczniowie szkół podstawowych 

powiatu chełmskiego, oceniani w dwóch kategoriach ( klas IV-VI i VII-VIII ). 

2. Warunkiem udziału w dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie 

(tel. 881 295 082) lub w sekretariacie szkoły. Termin zgłoszeń upływa dnia 

15 maja 2022 r.  

3. Podczas dokonywania zgłoszeń należy podać: imię i nazwisko uczestnika, 

nazwę szkoły, wiek, imię i nazwisko opiekuna i numer tel. kontaktowego. 

4. Zgłoszenie uczestnictwa w dyktandzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych  

i marketingowych organizatorów Dyktanda „O Puchar Starosty Chełmskiego” 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami). Uzyskane dane nie będą 

przekazywane innym podmiotom.  

5. Udział w dyktandzie jest bezpłatny. 

IV. Jury: 

1. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa Komisja konkursowa 

powołana przez organizatorów.  

2. Jury będzie oceniało prace anonimowe, podpisane przez uczestnika jedynie 

kodem wskazanym na liście obecności. 

V. Przebieg konkursu: 

1. Dyktando „O Puchar Starosty Chełmskiego” odbędzie się dnia 31.05.2022 r.  

o godz. 10.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki  

w Wojsławicach-Kolonii. 

2. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem 

prac ani korzystać z wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych jak np. 

telefon komórkowy. 

3. Tekstu dyktanda nie można pisać drukowanymi literami.  

4. Trudny do odczytania zapis wyrazu bądź znaku interpunkcyjnego rozstrzygany 

będzie na niekorzyść uczestnika. Wszelkie poprawki i skreślenia muszą być 

wyraźnie zaznaczone. 



5. W poprawkach nie można używać liter drukowanych.  

6. Prace uczestników podlegają archiwizacji i są do wglądu u organizatorów 

przez rok. 

7. Dyktando będzie oceniane według zasad ortograficznych obowiązujących  

w dniu pisania dyktanda. 

VI. Klasyfikacja: 

Dyktando odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:  

- klasy IV-VI, 

- klasy VII-VIII. 

VII. Nagrody:  

1. Zdobywcy I miejsc otrzymują tytuł Mistrza Ortografii oraz Puchar ufundowany 

przez Starostę Chełmskiego. 

2. Dla zdobywców II i III miejsca  przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  

3. Tytuł Mistrza Ortografii otrzymuje osoba, która napisze dyktando bezbłędnie. 

W przypadku niewyłonienia takiej osoby, tytuł otrzymuje uczestnik, który 

popełnił najmniej błędów.  

4. W przypadku dużej liczby uczestników dyktando odbędzie się w dwóch 

salach.  

5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20.06.2022 r. Organizator poinformuje 

nagrodzonych telefonicznie. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Udział w dyktandzie „O Puchar Starosty Chełmskiego jest dobrowolny  

i oznacza jednocześnie akceptację regulaminu. 

2. Uczestnicy niestosujący się do zasad regulaminowych podczas trwania 

dyktanda zostaną zdyskwalifikowani.  

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyktandzie! 

Zgłoszenia i informacje: tel.: 881 295 082, e-mail: rozagwarda@gmail.com. 
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