
 

 

REGULAMIN 

XIII edycji  

MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

"MISTRZ ORTOGRAFII 2020" KLASIII I VII 

O ZASIĘGU POWIATOWYM I POLONIJNYM 

 

 

 

I. ORGANIZATOR  

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego                  

w Płońsku  pod honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz  Burmistrza 

Miasta Płońska. 

II. CELE KONKURSU 

 

 Stosowanie innowacyjnych przedsięwzięć służących podnoszeniu kultury języka 

polskiego, w tym poprawności ortograficznej. 

 Kultywowanie tradycji języka polskiego wśród Polonii. 

 Pobudzanie zainteresowania poprawnością językową poprzez przygotowanie 

uczniów do konkursu. 

 Zachęcanie do udziału w konkursie większej liczby dzieci i stwarzanie im 

płaszczyzny rywalizacji między poszczególnymi szkołami i uczniami. 

 Podnoszenie na wyższy poziom jakości pracy szkoły. 

 Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i polonijnym.  

 

 



 

III. ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III i VII szkół podstawowych powiatu 

płońskiego oraz uczniów szkół polonijnych z Wilna i Dublina. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia  i przesłanie 

do dnia 30 września 2019 roku: 

 w formie pisemnej na adres  szkoły:  

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. Stanisława Wyspiańskiego 

ul. StanisławaWyspiańskiego 4 

09-100 Płońsk 

 

 faksem- (0-23) 662-21-63lub 

 w formie elektronicznej (e-mail):  

ania.slojewska@interia.pl 

Szkolny Koordynator Konkursu - Anna Kacperska 

tel. kontaktowy : 660-692-264  

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU  

1. Konkurs przebiega w trzech etapach : 

I etap klasowy – listopad 2019 r. 

II etap szkolny –  10 stycznia 2020r. 

III międzyszkolny ( miejski, powiatowy, polonijny )  – 3 kwietnia 2020 r. 

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas III i VII szkół podstawowych powiatu 

płońskiego oraz uczniów szkół polonijnych z Wilna i Dublina. 

3. Etap klasowy przeprowadza nauczyciel, który uczy w danej klasie (materiały do I etapu 

nauczyciele przygotowują we własnym zakresie). 



 

4. Etap szkolny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą nauczyciele  z danej szkoły 

( materiały do II etapu prześle Organizator). 

5. W skład komisji etapu międzyszkolnego wchodzą Organizatorzy konkursu. 

• ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na stronie internetowej szkoły 

http://www.sp3plonsk.pl i szkolnym facebookuhttps://pl-pl.facebook.com/SP3Plonsk/ 

• komisja konkursowa w poszczególnych grupach wiekowych przyzna po trzy nagrody 

główne oraz do trzech wyróżnień. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród 

• autorzy prac z najmniejszą liczbą błędów i osoby wyróżnione otrzymają nagrody 

rzeczowe i dyplomy, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu podziękowania 

6.  Do II etapu szkolnego przechodzą 4 osoby wyłonione w I etapie klasowym. 

7.  Do III etapu powiatowego przechodzą 2 osoby wyłonione w II etapie eliminacji 

szkolnych.  

8.  Finalistówobowiązuje strój szkolny. 

9.  Ogłoszenie wyników nastąpi po sprawdzeniu prac konkursowych. 

10. Wgląd do prac będzie możliwy po ogłoszeniu wyników.  

 

V. NAGRODY  

1. Spośród finalistów wyłonieni zostaną zwycięzcy.   

2. Po sprawdzeniu prac zostaną wręczone nagrody laureatom i osobom wyróżnionym. 

3. Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zgłoszenie 

do 

XIII MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO 

"MISTRZ ORTOGRAFII 2020" KLASIII I VII 

O ZASIĘGU POWIATOWYM I POLONIJNYM 

 

I. ORGANIZATOR  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku 

 

 

Zgłaszam uczniów ............................................................... 
    (klasa)                          

................................................................................................................ 

 (nazwa szkoły) 

do udziału w Miejskim Konkursie Ortograficznym o zasięgu powiatowym                 

i polonijnym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3  

im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku. 

 

 

.................................................... 
  (czytelny podpis nauczyciela – wychowawcy klasy, numer kontaktowy) 

 
 
 

 

 

 

 



 
Obowiązek Informacyjny  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego przez Szkołę 
Podstawową nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Płońsku: 

1Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3. im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, 09-100 Płońsk. Z Administratorem można się 
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:ul. ul. Stanisława Wyspiańskiego 4, 09-100 Płońsk lub 

drogą e-mailową pod adresem sp3.plonsk@wp.pl 

2. W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem 

telefonu: 506-406-097 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00). 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z uczestnictwem dziecka w  Miejskim Konkursie Ortograficznym „Mistrz 
Ortografii klas III i VII” o zasięgu powiatowym i polonijnym organizowanym przez szkołę, w szczególności: zgłoszenia 

uczestnictwa, udziału w wydarzeniu, publikacji wyników, odbioru przyznanych nagród, publikacji relacji z wydarzenia na 

profilu Facebook, stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w 

szczególności do: urzędów gminy, urzędów kontrolujących oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych 
osobowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących 
archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu działania, 

którego dotyczą. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez szkołę Pani/Pana danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w konkursie. Ich nie podanie spowoduje brak 

możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

 



 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ……………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/ podopiecznego. 

 

……………………………………… …………………………………… 

                                   /data/ /podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

 

Ja, ……………………………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego dziecka/ podopiecznego. 

 

……………………………………… …………………………………… 

                                   /data/ /podpis rodzica/opiekuna prawnego / 

 
 

 


