
                                                                                                                              Krasiczyn, dnia 23 lutego 2023  rok 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy 

oraz Nauczyciele klas III szkół podstawowych 

powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla 

 

 Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 „Spotkania Ortograficzne” dla 

uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla odbędą się po 

raz osiemnasty. 

      Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz biorąc pod 

uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej wśród opiekunów uczniów II etapu międzyszkolnych 

eliminacji, które odbyły się w Birczy 3 kwietnia 2019 roku wdrażamy od tego roku szkolnego 

dwuetapowe  „Spotkania Ortograficzne”. Zmiana organizacji konkursu miała być wprowadzona w 

2020 roku. Niestety pandemia i zdalne nauczanie  przerwało realizację tego projektu w latach 2020 – 

2022. Mamy jednak nadzieję, że reaktywacja konkursu dzięki Państwa zainteresowaniu będzie 

naszym wspólnym sukcesem. 

     Przypominamy, że począwszy od IV edycji konkurs jest objęty honorowym patronatem przez 

Starostę Przemyskiego. 

     Nadrzędną ideą „Spotkań Ortograficznych” jest promowanie uczniów i ich nauczycieli  

w kontekście dbania o piękno i poprawność używania języka polskiego w życiu codziennym. 

Znajomość ortografii jest przydatna na każdym etapie edukacji, jest niezwykle ważna podczas 

egzaminów zewnętrznych oraz wspomaga szeroko rozumiane życie społeczne. 

    Dokładne informacje  dotyczące  konkursu zawarte są w załączonym regulaminie. 

                   Serdecznie zapraszamy do udziału w „XVIII Spotkaniach Ortograficznych”. 

                                                                                                               

                                                                                                       Marta Kostka    n-l  SP w Krasiczynie 

                                                                                                       Marek Kuźmiek   Dyrektor  SP w Krasiczynie 



 

 

Regulamin powiatowego konkursu 

„XVIII Spotkania Ortograficzne” 

dla uczniów klas III szkół podstawowych powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla 

o tytuł  „Mistrza Ortografii.” 

Cele konkursu: 

 Upowszechnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności ortograficznych. 

 Ćwiczenie sprawności, czujności i poprawności ortograficznej. 

 Wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. 

 Nawiązywanie kontaktów między uczniami i nauczycielami z różnych szkół. 

 Promowanie uzdolnionych uczniów oraz ich nauczycieli. 

Zakres konkursu: 

 Treści ortograficzne zawarte w podstawie programowej i programach nauczania dla klas  

I–III szkół podstawowych. 

Przebieg konkursu: 

I etap 

 Eliminacje szkolne lub gminne będą przeprowadzone przez szkoły gminne i przemyskie według 

własnych zasad. 

 Konkursy te powinny odbyć się do środy 26 kwietnia 2023 r. 

 Organizatorzy I etapu w gminach i szkołach przemyskich zgłaszają na adres e-mailowy 

spotkania.ort@interia.eu laureatów wyłonionych na drugi etap konkursu: 

2 uczniów z każdej gminy, 2 uczniów z każdej szkoły przemyskiej,  koniecznie z dopiskiem w 

temacie „XVIII Spotkania Ortograficzne”  

W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące dane: 

- imiona i nazwiska laureatów I etapu konkursu, 

- imiona i nazwiska nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu, 

- nazwa szkoły i jej adres e-mailowy, 

- liczba wszystkich uczestników konkursu na szczeblu gminnym lub szkół przemyskich. 

 Zgłoszenia na II etap dokonać należy w terminie do czwartku 27 kwietnia 2023 r. zwracając 

szczególną uwagę na poprawną pisownię nazwisk i imion uczniów oraz ich nauczycieli. 

II etap - finał 

 Finał „XVIII  Spotkań Ortograficznych” odbędzie się w środę 17 maja 2023 r. w Szkole 

Podstawowej w Krasiczynie w godzinach 10.00 – 11.00. 

 Uczestnicy-finaliści piszą dyktando oraz uzupełniają test ortograficzny. 

 Wszyscy uczniowie otrzymują dyplomy/upominki  za udział w konkursie. 

 Do czwartku 18 maja 2023 r. na stronie internetowej  Szkoły Podstawowej w Krasiczynie  

www.spkrasiczyn.edupage.org zostaną udostępnione wyniki konkursu. 

 Do piątku 19 maja 2023 r. na adresy e-mailowe szkół zostaną rozesłane wyniki oraz 

zaproszenia dla laureatów na uroczyste podsumowanie konkursu w Starostwie Powiatowym. 

 

Uwaga: 

- Wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców dziecka i nauczyciela danego ucznia na uczestnictwo w 

konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych, publikowanie wizerunku i wyników na stronie 

internetowej i w mediach jest warunkiem uczestnictwa w II etapie „XVIII Spotkań Ortograficznych” 

Koordynatorzy I etapu konkursu muszą przekazać wymienione wyżej zgody organizatorom najpóźniej 

bezpośrednio przed rozpoczęciem II etapu konkursu w środę 17 maja 2023 r. 

- Organizatorzy proszą uczestników konkursu o przybycie co najmniej 15 min przed rozpoczęciem.  

- Za bezpieczeństwo i transport uczniów na każdym szczeblu konkursu odpowiadają ich opiekunowie. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu. 

- Wszelkie kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy. 

 
                                                                         W imieniu organizatorów konkursu: 

                                                                         Marta Kostka -  SP w Krasiczynie (tel. 660 663 953) 

mailto:spotkania.ort@interia.eu


 

 

Oświadczenie rodziców ucznia 

 
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….., 

      (Imię i nazwisko dziecka) 

ucznia/uczennicy ………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     (Nazwa szkoły)    

w powiatowym konkursie ,,XVIII Spotkania Ortograficzne” organizowanym w roku szkolnym 

2022/2023. Tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych 

mojego dziecka w związku z jego uczestnictwem w wymienionym konkursie w celu jego promocji oraz 

niniejszym stwierdzam, że zapoznano mnie z regulaminem konkursu i w pełni akceptuję jego 

postanowienia. 

 

………………………………………….                ……………………….………………… 

(Miejscowość, data)                                        (Podpis rodziców dziecka) 

 

Oświadczenie nauczyciela 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunkowych w celu promocji  

 

konkursu w związku z udziałem ucznia/uczennicy……………………………………………………..., 

                                    (Imię i nazwisko ucznia) 

w powiatowym konkursie ,,XVIII Spotkania Ortograficzne” organizowanym w roku szkolnym 

2022/2023. 

 

 ………………………………………….                                ……………………………….…… 

     (Miejscowość, data)                                       (Czytelny podpis nauczyciela) 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców dzieci i nauczycieli w zakresie   

uczestnictwa w powiatowym konkursie ,,XVIII Spotkania Ortograficzne” 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

- Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Szkoła Podstawowa w Krasiczynie ( 37-

741 Krasiczyn 117 tel.:16 671 83 22, e-mail: szk_podst_krasiczyn@op.pl.) 

- Dane osobowe oraz wizerunek ucznia lub nauczyciela będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit.a 

ogólnego rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie ,,XVIII Spotkania Ortograficzne”. 

- Dane uczestnika konkursu lub nauczyciela będą przechowywane zgodnie z obowiązkiem 

archiwizowania   i przechowywania dokumentacji, tj. instrukcją archiwalną obowiązującą w placówce. 

- Przysługuje rodzicom i nauczycielom prawo: wniesienia skargi do organu nadzorczego, żądania od 

administratora dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, do przenoszenia danych, do ich 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym 

przez administratora może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. 

 

mailto:szk_podst_krasiczyn@op.pl

