Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
tel. (22) 666-17-74, (22) 664-49-51
e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl
www.ppp20.pl

Regulamin
V edycji
Bemowskiego Konkursu Ortograficznego
dla dorosłych
w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji
pod hasłem

„100 odcieni dysleksji”
o nagrodę główną
Pióro Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Patronat Honorowy
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

I.

Organizator – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 w Warszawie,
przy ul. Powstańców Śląskich 17

II. Patronat Honorowy – Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
III. Cele konkursu
1. Podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności
w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz
ukazywanie potencjału osób z dysleksją.
2. Rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego wśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
3. Zaangażowanie w kształtowanie nawyku prawidłowego stosowania zasad ortografii.
4. Zachęcanie dzieci i młodzieży (poprzez własny przykład) do pokonywania trudności.
5. Sprawdzenie własnej wiedzy w zakresie poprawności językowej.
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6. Zwrócenie uwagi na problematykę czytania, inspirowanie uczniów do działań
mających na celu wzmacnianie motywacji do czytania, prezentację różnorakich
metod pracy zmierzających do pokonywania trudności w tym zakresie.
7. Dobra zabawa w miłym gronie sympatyków ortografii.
8. Wsparcie szkół w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej.
9. Zachęta do kontynuacji współpracy.
10. Wspólne świętowanie „Dnia dla Niepodległej”. Upamiętnienie 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
IV. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do Bemowian, w trzech kategoriach:
„Rodzic”, „ Nauczyciel”, „ Urzędnik”
2. Termin zgłoszeń uczestników upływa w dniu 23. 11. 2018 r.
3. Zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa kategorii konkursowej, telefon kontaktowy,
e-mail) należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej poradni: ppp20@vp.pl
lub ppp20@edu.um.warszawa.pl z dopiskiem: „bemowskie dyktando”,
telefonicznie (22) 666-17-74, (22) 664 49 51 lub osobiście w sekretariacie
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców
Śląskich 17.
4. Uczestnik, przystępując do konkursu ortograficznego i podając swoje dane
osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatora w celu
przeprowadzenia i rozstrzygnięcia dyktanda – w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a
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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)
5. Każdy z uczestników dyktanda konkursowego udziela zgody w rozumieniu art.
6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych Dz. U. UE L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.)
na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku w związku z udziałem
w dyktandzie konkursowym. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim
obejmuje zestawienie wizerunku z innymi wizerunkami, jego przetworzenie
oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem.
V. Termin konkursu
1. Konkurs odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 12:00 w sali sesji Urzędu
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 70.
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2. Rejestracja zgłoszonych uczestników odbędzie się w holu sali sesji,
w godzinach 11:30 - 11:45.

VI. Organizacja i przebieg konkursu
1. Przez „Konkurs Ortograficzny” rozumie się czynności od rejestracji,
poprzez pisanie dyktowanego tekstu, do nieformalnej części programowej
oraz ogłoszenia wyników i przyznania nagród.
2. Organizator gwarantuje udział w Konkursie Ortograficznym 50 osobom,
które zgłoszą się, zgodnie z zasadami uczestnictwa wymienionymi
powyżej.
3. Za opracowanie tekstu dyktanda, przeprowadzenie dyktanda, nadzór nad
prawidłowym przebiegiem oraz sprawdzenie prac odpowiedzialna jest
powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą: nauczyciele bemowskich szkół, specjaliści Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 oraz laureaci Szkolnego
Bemowskiego Konkursu Ortograficznego.
4. Członkowie Komisji Konkursowej zajmują się prawidłowym przebiegiem
dyktanda konkursowego, interpretacją postanowień niniejszego
Regulaminu oraz rozstrzyganiem.
5. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania bezstronności
podczas oceny poszczególnych prac.
6. Stopień trudności jest dla wszystkich uczestników jednakowy.
7. Prace uczestników będą kodowane (bez ujawniania nazwisk).
8. Organizator po otrzymaniu zgłoszenia przyznaje osobie zgłaszającej się do
udziału w Konkursie Ortograficznym numer identyfikacyjny oraz kod.
9. Czas trwania części konkursowej – 45 min.
10. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę w każdej kategorii: „Rodzic”,
„Nauczyciel”, „Urzędnik”.
11. Zwycięzcami Konkursu Ortograficznego zostają osoby, które napisały tekst
bezbłędnie lub popełniły najmniej błędów (do trzech błędów typowo
ortograficznych: ó-u, rz- ż, ch – h) oraz innych, w zakresie podstawowych
zasad i reguł pisowni.
12. W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzcy (więcej niż jedna praca
bezbłędna lub prace z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w postaci dodatkowego
zadania konkursowego.
13. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna,
interpunkcyjna, jak i gramatyczna.
14. Do oceny dyktanda przyjmuje się następuje kryteria:
 błędy pierwszego stopnia – typowo ortograficzne(h-ch, rz-ż, ó-u, mała
i wielka litera na początku wyrazów w tytułach, nazwach własnych);
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 błędy drugiego stopnia – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy,
łączna i rozdzielna pisownia innych wyrazów, błędy fonetyczne,
gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi
częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych w D., C.,
Msc., na i, -ii, -ji;
 błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy
interpunkcyjne należy traktować, jako jeden błąd ortograficzny
pierwszego stopnia).
15. Prace zostaną sprawdzone przez Komisję Konkursową, bezpośrednio po
zakończeniu dyktanda.
16. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się
w dniu Konkursu Ortograficznego, po sprawdzeniu prac uczestników.
17. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie
późniejszym, podanym przez organizatora.
18. Zwycięzcy Konkursu Ortograficznego w trzech kategoriach: „Rodzic”
„Nauczyciel” „ Urzędnik” otrzymają Pióro Burmistrza Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy, a także tytuł „Bemowskiego Mistrza
Ortografii”.
19. Wszyscy uczestnicy Konkursu Ortograficznego otrzymają dyplomy.
VII. Uwagi końcowe
1. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych
(w tym słowników ortograficznych) oraz urządzeń elektronicznych.
Przybory oraz karty do pisania dyktanda zostaną zapewnione przez
organizatora.
2. Uczestnicy Konkursu Ortograficznego nie mogą opuszczać sali przed
zebraniem prac konkursowych przez Komisję.
3. W przypadku nieczytelnie napisanych prac, Komisja Konkursowa zastrzega
sobie możliwość nieoceniania ich.
4. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.
5. Organizator może zaprosić do pisania Dyktanda gości specjalnych.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator lub Komisja
Konkursowa.

Życzymy dobrej zabawy!
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