
DZIELNICOWY KONKURS 
„ZASADA, CO DO UCHA WPADA”

- RYMOWANE DYKTANDO
pod patronatem 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji 
oraz

 Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN:
1. Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda

Strzeleckiego w Warszawie przy ul. Leśnej Polanki 63/65 
Monika Lewkowicz – terapeuta pedagogiczny
Anita Drewnik – Sobczak – nauczyciel wspomagający

2. Rodzaj konkursu:
- ortograficzno – plastyczny 

3. Przedmiot konkursu:
-  wiersz,  rymowanka,  wyliczanka  lub  fraszka  zawierająca  niewymienne  wyrazy  
z trudnościami ortograficznymi lub wyrazy ilustrujące zasady ortograficzne.

4. Cele konkursu:
-  utrwalenie  poprawnej  pisowni  wyrazów  w  języku  polskim,  rozbudzanie  czujności
ortograficznej,
-  motywowanie  uczniów  do  systematycznej  pracy  nad  poprawnym  posługiwaniem  się
językiem polskim,
- zastosowanie mnemotechniki słownej,
- rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji,
- kreatywne spędzanie czasu.

5. Uczestnicy: konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I – III szkół podstawowych dzielnicy Warszawa Białołęka
- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych dzielnicy Warszawa Białołęka

6. Warunki uczestnictwa: 
-  napisanie  odręcznie  wiersza,  rymowanki,  wyliczanki  lub  fraszki  zawierającej  trudne
wyrazy ortograficzne lub informacje o zasadzie ortograficznej
- wiersz, rymowanka, wyliczanka lub fraszka powinny być opatrzone ilustracją tematyczną
wykonaną techniką dowolną
- pracę należy przygotować na kartkach formatu A-4 (nie większa)
- praca nie może być krótsza niż 10 wersów
- praca powinna zawierać maksymalnie 20 wersów (nie więcej)
-  do  każdej  pracy  musi  być  dołączone  oświadczenie  wraz  z  pisemną  zgodą  rodzica/
opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych oraz na udział w konkursie
- prace nie podlegają zwrotowi oraz na odwrocie powinny być opatrzone metryczką: imię 
i nazwisko, klasa, adres placówki, e-mail, telefon 
- prace należy wysłać e-mailem do Organizatora z dopiskiem konkurs ortograficzny.
Prace  niespełniające  warunków  określonych  w  Regulaminie  nie  będą
brane pod uwagę przez Jury.



Prosimy o czytelne wypełnienie załączników:
Oświadczenie rodzica zał. nr 1
Podpisane oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna należy przesłać drogą elektroniczną na
adres Organizatora konkursu: anita.drewnik@sp154.waw.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych
poprzez  ich  publikację  na  stronie  internetowej  Organizatora,  Polskiego  Towarzystwa
Dysleksji oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

7. Termin konkursu: 15.03.2021 – 30.04.2021
Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  14.05.2021r. Wyniki  zostaną  wysłane  do  szkół
biorących udział w konkursie pocztą elektroniczną.

8. Kryteria oceny:
- siła przekazu, poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna 1-7p.
- estetyka, pomysłowość, oryginalność, staranność wykonania, wkład pracy 1-5p.
- zgodność z tematem 1-7p.
- długość tekstu 1-5p.
 Każda szkoła na każdym poziomie może przesłać maksymalnie 5 prac,  umieszczając
stosowne informacje w załączniku nr 2.
Prace będą sprawdzane pod kątem plagiatu.

9. Zakres materiału:
- pisownia wyrazów z ó – u, rz – ż, ch – h
- pisownia małą i wielką literą
- pisownia zakończeń ą, ę, om, em 
- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem: ś- si, ć – ci, ź – zi, ń – ni, dź – dziedziny
- wyjątki

10. Nagrody:
- dla zwycięzców (miejsca I-III) w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody 
w postaci kart podarunkowych do Galerii Północnej w Warszawie ul. Światowida 17
-  nagrody  będą  do  odebrania  w sekretariacie  szkoły  Organizatora  konkursu  w terminie
17.05.2021 – 21.05.2021 w godz.  8.00 – 15.00 z zachowaniem wszelkich zasad reżimu
sanitarnego.

11. Jury: 
- konsultant MSCDN – Mirosława Pleskot
- doradca metodyczny WCIES – Małgorzata Korchowiec
- nauczyciel języka polskiego – Kamila Kruszyńska – Kowalczyk
- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – Agnieszka Pawłowska
- przedstawiciel Rady Rodziców – Agnieszka Lemankiewicz
- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia
Organizator:

mailto:anita.drewnik@sp154.waw.pl


Zaproszenie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

zaprasza do udziału
w 

Dzielnicowym Konkursie  Ortograficznym 
„Zasada, co do ucha wpada”.

Konkurs ma na celu utrwalanie poprawnej pisowni wyrazów w języku polskim,
rozbudzanie czujności ortograficznej, motywowanie uczniów 

do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
rozwijanie i promowanie uzdolnień oraz pasji.

Patronat nad konkursem objęło Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Polskie Towarzystwo Dysleksji działa od 1990 roku, także w oddziałach terenowych.
Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji. Zrzesza rodziców dzieci ze specyficznymi

trudnościami w uczeniu się oraz specjalistów terapii pedagogicznej, psychologów, logopedów,
pedagogów i nauczycieli różnych specjalności. Organizuje szkolenia i konferencje z dziedziny

dysleksji. Ma statut organizacji pożytku publicznego"



Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Wyrażam  zgodę  na  udział  mojego  dziecka  *………………………………………………………
Konkursie  Ortograficznym  pt.  „Zasada,  co  do  ucha  wpada”  organizowanym  przez  Szkołę
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie
przy  ul.  Leśnej  Polanki  63/65.  oraz  na  przetwarzanie  danych  osobowych  umieszczonych  
w zgłoszeniu i na pracy w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia10 maja 2018r.
(Dz. U. 2018 poz. 1000) przez Organizatora Konkursu wyłącznie na potrzeby konkursu.
Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  podanie  przeze  mnie  danych  jest  dobrowolne  
i że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie.
Prace zgłoszone na konkurs  przechodzą na własność organizatora tzn.  nie  podlegają  zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i publikacji.

…………………….……… ………………………………………………………

nazwa miejscowości i data
czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora prac

*imię i nazwisko autora pracy



 Załącznik nr 2
KARTA UCZESTNICTWA PLACÓWKI

W
KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

„Zasada, co do ucha wpada”
WARSZAWA- 2021r.

Nazwa
placówki

Adres

Telefon

E-mail

Nr.
Imię i nazwisko

ucznia
Klasa Tytuł pracy

Imię i nazwisko nauczyciela,
pod kierunkiem którego
została wykonana praca

1.

2.

3.

4.

5.

Potwierdzamy zgłoszenie udziału w Konkursie Ortograficznym i akceptujemy warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie Konkursu.


