
                             

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa-Wojciecha Lei
zaprasza uczniów szkół podstawowych do uczestnictwa

w Gminnym Konkursie Ortograficznym 
Ortolandia

O PIÓRO WÓJTA GMINY CZARNY DUNAJEC

12 maja 2021 r., godz. 10.00

CEL:  uczniowie poprzez przygotowania do konkursu i udział w nim doskonalą ortografię, bogacą
język, nawiązują  kontakt z rówieśnikami, przełamują bariery; cel ten połączony jest w tym roku 
z profilaktyką alkoholową – propagowaniem zdrowego trybu życia oraz różnych form spędzania
czasu wolnego bez używek, kształtowaniem postaw asertywnych wobec picia alkoholu i zażywania
środków odurzających, zainspirowaniem środowiska szkolnego w zakresie profilaktyki uzależnień

1. Rywalizacja przebiega w trzech kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy I – III;
II grupa klasy IV –VI;
III grupa klasy VII –VIII.

2. Szkoły podstawowe, po przeprowadzeniu eliminacji, wyłaniają po jednym finaliście
       z klas I – III, IV – VI oraz VII-VIII.

3. Zgłoszenie  uczestników  należy  dostarczyć  (na  załączonej  karcie)  w  terminie  
do 5 maja  2021 r. na   adres:

Szkoła Podstawowa im. Brata Witalisa Wojciecha Lei w Podczerwonem
Podczerwone 246

              34– 470 Czarny Dunajec
lub: dantolak@sppodczerwone.edu.pl

 
4. W tym roku pragniemy przybliżyć młodzieży sylwetkę patrona naszej szkoły – Brata Witalisa-

Wojciecha  Lei.   Tematyce  związanej  z  życiem  i  działalnością  Brata  Witalisa  będzie
podporządkowana  treść  dyktanda  opracowanego  przez  pracowników  naukowych
Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
Informacje biograficzne na temat Brata Witalisa można znaleźć w broszurce przygotowanej
z udziałem naszych uczniów oraz na stronie internetowej szkoły: sppodczerwone.edu.pl

5. Prace zostaną ocenione komisyjnie.

mailto:dantolak@sppodczerwone.edu.pl


6. Zwycięży  osoba,  której  dyktando  zostanie  napisane  najbardziej  poprawnie  pod  względem
ortograficznym  i interpunkcyjnym.  Za  pierwszorzędne  będą  uznawane  błędy  w  pisowni:  
rz,  ż,  ó,  u,  ch,  h  oraz pisowni  wielką  literą.  Za  drugorzędne  -  pozostałe  błędy  
w  pisowni  oraz  błędy  interpunkcyjne.  Popełnienie  dwóch  błędów  drugorzędnych  
w pisowni  lub czterech interpunkcyjnych jest  równoznaczne z popełnieniem jednego błędu
pierwszorzędnego. 

7. Laureaci otrzymają nagrody oraz prawo ubiegania się o stypendium naukowe Wójta Gminy
Czarny Dunajec. 

8. Poprawione prace będą udostępniane na życzenie.

9. Podczas  oczekiwania  na  ogłoszenie  wyników  przewiduje  się  poczęstunek  oraz  przekazanie
materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień. 

10. Zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  ucznia  na  potrzeby  konkursu  (dołączoną  do
regulaminu) należy dostarczyć w dniu konkursu.

Zapraszamy do naszej szkoły, nadmieniając, że tegoroczne spotkanie odbędzie się z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego (maseczki,  dezynfekcja, dystans).  Z uwagi na konieczność zachowania
dystansu społecznego uprzejmie prosimy, aby uczniom z poszczególnych szkół towarzyszył jeden
opiekun. Za wyrozumiałość dziękujemy

                       ORGANIZATORZY



KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Gminnego Konkursu Ortograficznego

„ORTOLANDIA 2021”
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