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REGULAMIN XVI POWIATOWEGO
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
§1
1.Organizator:
Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły Ząbkowicach
Śląskich, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel. 74/8151674
przy współpracy Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego
w Ząbkowicach Śląskich.
§2
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Powiatu Ząbkowickiego wyłonieni
podczas szkolnych eliminacji (3 uczniów z każdej szkoły).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: szkoły
gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
3. Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
do 15 marca 2017 r.
§3
1.Konkurs odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 900 (zbiórka o godz. 830 )
w auli LO.
§4
1. Cele konkursu:
 rozwijanie zainteresowań polonistycznych uczniów,
 stworzenie możliwości wykazania się znajomością i praktycznym
zastosowaniem zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych,
 upowszechnianie kultury języka i dorobku epickiego
§5
1. Oceny poprawności tekstów i wyłonienia najlepszych uczniów
dokona komisja powołana w dniu konkursu spośród polonistów –
opiekunów reprezentacji poszczególnych szkół.

Liceum Ogólnokształcące
imienia Władysława Jagiełły
w Ząbkowicach Śląskich
57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 8b, tel./fax (74) 8 151674, 8 154129
www.lozabkowice.pl,

Ząbkowice Śląskie, 8 marca 2017 r.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I
PONADGIMNAZJALNYCH
POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

Z przyjemnością zapraszamy uczniów i nauczycieli języka polskiego
do wzięcia udziału w XVI Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który
odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 9.00
w auli Liceum
Ogólnokształcącego
im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich.
Celem edycji pod hasłem: Człowiek musi wierzyć w parę prostych pojęć,
jeśli chce żyć przyzwoicie (Joseph Conrad Korzeniowski)
jest nie tylko zmierzenie się z zawiłościami polskiej ortografii, ale również
poznanie dorobku Josepha Conrada Korzeniowskiego w związku z
160.rocznicą Jego urodzin ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej roku
2017 Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego.
Warunki udziału w konkursie i pozostałe informacje zawarte są w
załączonym regulaminie. Gorąco zachęcamy uczniów do rywalizacji o
miano mistrza ortografii.
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Organizatorzy
XVI Powiatowego Konkursu
Ortograficznego

