
XVII REJONOWE DYKTANDO INACZEJ 

 

A. Informacje ogólne:  

1. Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 

z siedzibą przy ul. Mickiewicza 10.  

2. Konkurs odbywa się równocześnie w dwóch kategoriach wiekowych:  

- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych,  

- uczniowie szkół ponadpodstawowych.  

3.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z rejonu działania PODN-u 

w Kluczborku.  

3. Uczniowie startują indywidualnie.  

4. Uczniów obowiązuje znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych (źródło: Nowy 

słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji).  

5. Jury i organizatorzy nagrodzą najlepszych.  

6. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest doradca metodyczny nauczycieli języka 

polskiego (Barbara Marchewa – dla szkół podstawowych, Lidia Mucha – dla szkół 

ponadpodstawowych).  Członkowie Komisji zostaną wyłonieni spośród nauczycieli języka 

polskiego. 

  

B. Cele konkursu: 

1. Podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów.  

2. Doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.  

3. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów.  

4. Konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół, integracja środowiska. 

 

C. Przebieg konkursu:  

1. XVII Rejonowe Dyktando jest konkursem dwustopniowym:  

a) etap szkolny – do 15 grudnia 2021 r. (według szczegółowych ustaleń szkół), 

                         – do 15 stycznia 2021 r. termin przesłania prac do PODN w Kluczborku, 

b) etap rejonowy – marzec 2022 r. (dokładny termin zostanie podany opiekunom uczniów 

zakwalifikowanych do tego etapu).  

2. Uczniowie szkół biorących udział w konkursie redagują tekst dyktanda, który powinien 

charakteryzować się adekwatnym do wieku uczestnika poziomem trudności. 

Treść dyktanda powinna być inspirowana jednym z trzech kręgów tematycznych. Uczeń 

wybiera spośród tematów: 



1.  RODZINA 

Dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia… Zbigniew Herbert 

2. OJCZYZNA 

Jest moim domem. Mnie w udziale Dom polski przypadł. To – ojczyzna. Julian Tuwim 

3. EKOLOGIA 

Ziemia, planeta ludzi Antoine de Saint Exupery 

 

Forma dyktanda jest dowolna, ale obowiązuje twórcę zachowanie zasad poprawności 

językowej i kultury języka oraz estetyki.  

Oceniana będzie również oryginalność tekstu, pomysłowość autora dyktanda. 

Objętość tekstu: tekst nie powinien zająć więcej niż stronę A4, czcionką Times Roman 12. 

 

Zakres merytoryczny:  

 pisownia wyrazów z „ó” i „u”, pisownia wyrazów z „rz” i „ż”, pisownia wyrazów z „ch” 

i „h”  

 pisownia nosówek „ą”, „ę” oraz połączeń „om”, „on”, „em”, „en”  

 pisownia „ nie” z różnymi częściami mowy  

 przenoszenie wyrazów 

 pisownia dużą i małą literą  

 stosowanie zasad interpunkcji  

 

3. Szkolne komisje konkursowe I etapu w ciągu 5 dni od zakończenia eliminacji szkolnych 

wysyłają do Organizatora protokół przebiegu I etapu konkursu wraz z listą uczestników 

zakwalifikowanych do II etapu konkursu w formie deklaracji uczestnictwa w konkursie - zał. 

nr 1.  

4. Do II etapu kwalifikuje się:  

a) dwóch najlepszych zawodników ze szkoły do 200 uczniów,  

b) trzech zawodników ze szkoły powyżej 200 uczniów. 

5. Nauczyciele/opiekunowie uczestników etapu rejonowego przesyłają teksty dyktand 

uczniowskich anonimowo. Dane dotyczące uczestnika (imię, nazwisko, szkołę oraz klasę) 

uczestnik dołącza do pracy w zaklejonej kopercie w obecności członka komisji nadzorującej 

przebieg danego etapu konkursu. 

Odtajnienie danych osobowych następuje dopiero po ustaleniu punktacji oraz podjęciu decyzji 

i określeniu laureatów II etapu.  

6. Zasady oceny prac II etapu:  

- zawartość merytoryczna dyktanda (wyrazy „trudne” ortograficznie) – 0 -10 pkt  

- wartość językowa (bogate słownictwo, urozmaicona składnia, poprawność językowa) – 0 – 

10 pkt  



- oryginalna forma, pomysłowość autora – 0 – 10 pkt 

7. Komisja po podliczeniu uzyskanych punktów podejmie decyzję i ogłosi zwycięzców 

konkursu. 

 

D. Dokumentacja:  

Dokumentacja komisji szkolnej i rejonowej obejmuje:  

 

 

ące i wychodzące,  

 

 

 

E. Ustalenia końcowe  

1. Wydatki związane z organizacją konkursów pokrywają:  

 

 

2. Organizator ma prawo dokonywać w niniejszym regulaminie zmian po zasięgnięciu opinii 

współorganizatorów.  

Przewodniczące Komisji Konkursowej  

XVII Rejonowego Dyktanda  

mgr Lidia Mucha  

mgr Barbara Marchewa 

 

Załączniki 

nr 1 – Deklaracja udziału 

nr 2a – Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie 

nr 2b – Zgoda na udział w konkursie 

nr 3 – Oświadczenie o samodzielności pracy 

  



załącznik 1 
..............................................                                                                           .......................... 
pieczęć podłużna szkoły                       miejscowość, data 

 
 
POWIATOWY OŚRODEK 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI     
 46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 10  

 
 

DEKLARACJA UDZIAŁU 
Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia określonego w regulaminie      
 
Szkolna Komisja Konkursowa przy 
 
.......................................................................................................................................................................................... 

(nazwa szkoły/placówki) 

 
w....................................................................................................................................................................................... 

(adres szkoły/placówki) 

stwierdza, że w eliminacje szkolne konkursu 
 
 

...........................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(nazwa konkursu) 

 

odbyły się dnia  .........................................................i brało w nich  udział  ..................uczniów.                                                                            
 
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: 
(proszę wpisać drukowanymi literami): 

l.p. nazwisko i imię ucznia klasa i szkoła 
ucznia 

Nauczyciel/e 
przygotowujący ucznia 

1. 
 

   

2. 
 

   

3.* 
 

   

 

*Dotyczy szkół  liczących ponad 200 uczniów zgodnie z regulaminem konkursu 

    
 
 
…………………………………………… ………………………………………………… 

        przewodniczący komisji szkolnej        dyrektor szkoły 

 

Dane obowiązkowe: 

Imię i nazwisko nauczyciela do kontaktu w sprawie konkursu  
 

……………………………………………………………………… 
Tel. ………   adres e-mail:…………………………………....................  
          inny niż szkolny                                                                                        inny niż szkolny  

Deklarację wraz z pracami  udziału  należy przesłać do 15 stycznia 2022. 

  



 

Załącznik nr 2a 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 

□* Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka/podopiecznego  

 

……………………………………………………………………..………………………… 
                                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/uczennicy* szkoły 

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

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

w ……………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające 

mojemu dziecku/podopiecznemu udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego 

utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   

 
Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Mickiewicza 10, 46-

200 Kluczbork. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania zgody. 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją w konkursie. 

 

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis rodzica/opiekuna/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe



Załącznik nr 2b 

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

□* Ja niżej  podpisany,  uczeń szkoły ……………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                    /nazwa szkoły/ 

Wyrażam zgodę na udział w  

 

……………………………………………………………………………………………… 
                                                                                 /nazwa konkursu/ 

organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. 

□* Oświadczam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające 

mi udział w konkursie. 

□* Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego  

w formie fotografii podczas trwania konkursu oraz uroczystości finałowej. 

□* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym, 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 2018.1000)   

 
Administratorem danych jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10, 

46-200 Kluczbork 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udziału w konkursie.  

Podającym dane przysługuje prawo do wglądu, poprawiania swoich danych oraz prawo do wycofania zgody. 

Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją udziału w konkursie. 

 

 

 

         ……………………………. 
                                                                                                                                                 /czytelny podpis ucznia/ 

 

 

 

* Zaznaczyć właściwe 

 
  



 

 
Załącznik 3 
 
 
………………………………………………………….….                 ……………………………………… 

                                           uczeń        miejscowość, data 
 
 
…………………………………………………………….. 

                         typ i  nazwa szkoły 
 
 
………………………………………………………..…… 

                           adres szkoły 

 
 

       Powiatowy Ośrodek  
Doskonalenia Nauczycieli  
w Kluczborku 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Świadomy/a odpowiedzialności oświadczam, że moja praca pod tytułem 

„……………………………………………………………………………………………..” 

opracowana w ramach 

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

Nazwa konkursu 

została wykonana przeze mnie samodzielnie. Oświadczam, że praca nie narusza praw 

autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231) z późn. zm. oraz dóbr osobistych chronionych 

prawem cywilnym. Oświadczam jednocześnie, że wyżej wymieniona praca nie zawiera 

danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem. 

Praca może być publikowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Kluczborku w celach promocyjnych i edukacyjnych. 

 

        

 

 

………………………………………………………….. 

                    podpis ucznia 

 

 



 


