
 

Sochaczew, dn. 30.09.2013r. 

Zespół Szkół 

ul. Fryderyka Chopina 99 

96-500 Sochaczew 

 

 

 

Szanowni Nauczyciele języka polskiego, 

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Ortograficznym „ORTOLUDEK”, który 

adresowany jest do uczniów klas 5-6, uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących 

się na terenie powiatu sochaczewskiego. 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 

I – szkolny (szkoła macierzysta ucznia) – nauczyciele sami przeprowadzają wewnątrzszkolne 

eliminacje (dyktando), wyłaniające trzech najlepszych uczniów z klas 5-6. 

II – powiatowy (Zespół Szkół w Sochaczewie) – 5 listopada (wtorek) 2013r. 

Chęć udziału w powyższym konkursie wraz z nazwiskami 3 laureatów, proszę zgłosić  

e-meilem najpóźniej do 25 pażdziernika 2013r. Po upływie podanego terminu zgłoszenia 

nie zostaną przyjęte. Do pisma dołączamy regulamin.  

Serdecznie zapraszamy. 

 

e-mail: agappap@wp.pl 

telefon kontaktowy – 605-767-816 

 

 

Z poważaniem 

 

Agnieszka Padzik - Papierowska 

nauczycielka języka polskiego 

 

 

 

Agnieszka Słubik-Woźnicka 

nauczyciel bibliotekarz 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół 

ul. Fryderyka Chopina 99 

96-500 Sochaczew 

 

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

„ORTOLUDEK” 

 

Szanowni Nauczyciele języka polskiego, 

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Ortograficznym, który adresujemy do 

uczniów klas 5–6 uczęszczających do szkół podstawowych znajdujących się na terenie 

powiatu sochaczewskiego. 

Celem konkursu jest: 

 uświadomienie młodemu pokoleniu, że ortografia polska nie jest trudna, 

 wskazanie na fakt, że zmagania z ortografią mogą być przyjemne i satysfakcjonujące, 

 wyłonienie wśród uczniów Mistrza Ortografii, 

 zorientowanie się o poziomie znajomości i umiejętności posługiwania się zasadami 

ortografii; 

 

Etapy konkursu: 

1. Należy w poszczególnych klasach przeprowadzić dyktanda wśród uczniów, którzy są 

zainteresowani udziałem w konkursie. Uczniowie, którzy napiszą dyktanda bezbłędnie 

przechodzą do kolejnego etapu konkursu (szkolnego). Teksty dyktand układają 

nauczyciele języka polskiego. 

2. Do 18 października (piątek) 2013 roku należy przeprowadzić szkolny etap 

konkursu.  

Teksty dyktand układają nauczyciele języka polskiego. Wyłaniają oni trzech 

najlepszych uczniów z klas 5-6 szkoły podstawowej i zgłaszają do kolejnego etapu 

konkursu – powiatowego. 

3. Do dnia 25 października (piątek) 2013r. należy zgłosić 3 laureatów wyłonionych 

podczas etapu szkolnego konkursu (imię i nazwisko uczennicy/ucznia, klasa). 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: agappap@wp.pl 

4. Finał I Powiatowego Konkursu Ortograficznego odbędzie się dnia 5 listopada 

(wtorek) 2013 roku, w Zespole Szkół w Sochaczewie (ul. Chopina 99) o godzinie 

14.30. 

5. Podsumowanie konkursu i uroczyste wręczenie nagród książkowych i dyplomów 

finalistom oraz podziękowań pozostałym uczestnikom konkursu odbędzie się 13 

listopada (środa) o godzinie 13.00. 

 

 

Organizatorki konkursu: 

Agnieszka Padzik - Papierowska 

nauczycielka języka polskiego 

Agnieszka Słubik-Woźnicka 

nauczyciel bibliotekarz 
 


