
 
 

 

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Polonistycznego 
 

dla uczniów szkół podstawowych powiatu polkowickiego 

 

 

I. Informacje ogólne 
 

1. Cele konkursu: 

 

 krzewienie wiedzy o języku ojczystym, literaturze, kulturze polskiej i światowej, 

 wdrażanie uczniów do samokształcenia i motywowanie do poszerzania wiedzy  

      z zakresu języka polskiego, 

 rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów szkół podstawowych, 

 umożliwianie zdolnym dzieciom zaprezentowania swej wiedzy i umiejętności  

      poza macierzystą szkołą, 

 wyłonienie i promowanie uczniów zdolnych, ich nauczycieli i szkół. 

 

2. Organizatorzy: 

 

 organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

w Polkowicach, 

 skład Powiatowej Komisji Konkursowej: 

      chętni nauczyciele języka polskiego (ok. 4 osób) – członkowie komisji, 

      Dorota Szmidt – przewodnicząca;  

      siedzibą PKK jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, 

 do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należy opracowanie regulaminu  

      i harmonogramu przebiegu konkursu, ułożenie treści zadań na każdy etap, weryfikacja 

      punktów uzyskanych na etapie szkolnym, sprawdzenie zadań z etapu powiatowego. 

 

3. Uczestnicy konkursu: 

mogą nimi być chętni uczniowie klas IV – VI wytypowani przez nauczycieli języka polskiego. 

 

4. Forma i zakres wiedzy, którą powinni wykazać się uczestnicy konkursu –  

test składający się z zadań otwartych i zamkniętych obejmujący wiedzę o:  

 

częściach mowy i ich odmianie,  zasadach ortograficznych i interpunkcyjnych; ponadto –  czytanie  

i pisanie ze zrozumieniem.  

 

 

 

 



5. Stopnie konkursu: 

 I etap – szkolny (pisemny), 

 II etap – powiatowy (pisemny). 

 

II. Organizacja poszczególnych etapów 

 
ETAP SZKOLNY 

 

1. Odbywa się w szkołach dnia 11.04. 2018 r. w godzinach 0900 – 1000 . 

2. Organizacją i sprawdzeniem prac zajmuje się Szkolna Komisja Konkursowa powołana  

przez dyrektora szkoły. 

3. Szkolna Komisja Konkursowa powiela przesłane testy najwcześniej na dwa dni  

przed przeprowadzeniem konkursu. 

4. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej przesyła do Powiatowej Komisji Konkursowej 

(faksem lub e-mailem) sprawozdanie z etapu szkolnego (załącznik)  

w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2018 r.; 

 

adres e-mail –    podm@polkowice.edu.pl 

 

tel. 076 746 15 70, fax 076 746 15 71. 

 

 

ETAP POWIATOWY 

 

1.Przygotowuje i przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa. 

2. Powiatowa Komisja Konkursowa po weryfikacji punktów dostarcza do szkół listę uczniów 

zakwalifikowanych do etapu powiatowego w terminie do 10.05.2018 r. 

3. Eliminacje powiatowe odbędą się 17.05.2018 r. o godzinie 1000 we wskazanej szkole 

podstawowej w Polkowicach. 

UWAGA: Prosimy o dostosowanie się uczestników do powyższego terminu. 

4. Powiatowa Komisja Konkursowa opracowuje test z zadaniami na etap powiatowy. 

5. Sprawdzeniem prac zajmuje się  Powiatowa Komisja Konkursowa i przesyła wyniki do szkół 

biorących udział w konkursie do 25.05.2018 r. 

6. Decyzje Powiatowej Komisji Konkursowej są ostateczne. 

 

III. Laureaci 
 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa ustala listę laureatów. 

2. Komisja przyznaje trzy miejsca. 

3. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody podczas Gali – uroczystej imprezy podsumowującej 

wyniki konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

w Polkowicach. 

 

Uwaga: 

w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje przewodniczący Powiatowej Komisji Konkursowej. 
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Załącznik 

 

 

 

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

       (pieczęć szkoły)  
 

 

Sprawozdanie z etapu szkolnego 

XIII Powiatowego Konkursu Polonistycznego 

w …………………………………………………………………… 
(nazwa szkoły) 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia, klasa Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 

 

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

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


