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Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście 

w Starym Mieście 

 
 

organizuje 20.03.2018 r. o godz. 10.30 
 

Gminny Sprawdzian Ortograficzny „Gżegżółka” 

 
 

Cel główny imprezy: 

- promowanie wartości edukacji. 

 

Cele szczegółowe: 

- integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, 

- integracja uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalistów, 

- popularyzacja różnych odmian języka polskiego, 

- propagowanie wzorców pięknej i poprawnej polszczyzny. 

 

Adresaci imprezy: 

- uczniowie klas VII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy Stare Miasto, 

- przedstawiciele władzy samorządowej, 

- pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, 

- pracownicy Urzędu Gminy w Starym Mieście, 

- pracownicy GOPS w Starym Mieście, 

- lokalni przedsiębiorcy, 

- rodzice uczniów, 

- nauczyciele szkoły podstawowej (z wyłączeniem polonistów), 

- przedstawiciele służb mundurowych. 

 

Czas i miejsce imprezy: 

- 20.03.2018 r. godz. 10.30 

- Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto (sala narad na 1. piętrze). 

 

REGULAMIN GSO „GŻEGŻÓŁKA” 

 

1. Do sprawdzianu przystępują 3-osobowe drużyny. Organizatorzy przewidują udział następujących 

zespołów:  

 Uczniów Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, 

 Uczniów  Szkoły Podstawowej w Żychlinie, 

 Uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, 

 Przedstawicieli władzy samorządowej, 

 Pracowników Urzędu Gminy w Starym Mieście, 

 Pracowników GOPS w Starym Mieście, 

 Pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto, 

 Przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, 

 Przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Żychlinie, 

 Przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, 

 Nauczycieli  Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim, 

 Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Żychlinie, 

 Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Starym Mieście, 

 Przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców, 

 Przedstawicieli służb mundurowych (policji i straży pożarnej). 



 

 

2. Autorami dyktanda i przewodniczącym Komisji GSO „Gżegżółka” są metodycy języka polskiego  

z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. 

3. Tekst sprawdzianu będzie nawiązywał do hasła przewodniego imprezy. W tym roku jest nim 

„Moda”. 

4. Prace są kodowane.  

5. Teksty sprawdza zespół polonistów z konińskich szkół pod przewodnictwem metodyka z ODN  

w Koninie. 

6. Lektor odczytuje dwukrotnie tekst dyktanda w całości oraz jednokrotnie – po jednym zdaniu (lub 

części – w przypadku dłuższych wypowiedzeń).  

7. Zespół sprawdzający wyłania zwycięską pracę, a jej autorów wyróżnia tytułem Gminnego Mistrza 

Ortografii. 

8. Zwycięska drużyna otrzymuje dyplomy i nagrodę główną. 

9. Dla wszystkich przewidziano dyplomy uczestnictwa i słodki poczęstunek. 

10. Klasyfikacja błędów ortograficznych: 

 błędy pierwszego stopnia: ó/u, ż/rz, ch/h; nie przed czasownikami; ą, ę przed ł, l w formach czasu 

przeszłego -  2 p. karne, 

 błędy drugiego stopnia: wszystkie pozostałe usterki ortograficzne (np. błędy w pisowni łącznej  

i rozdzielnej, niewłaściwe użycie wielkiej/małej litery) – 1 p. karny, 

 1 błąd interpunkcyjny – 1 p. karny.  

11. W przypadku pominięcia fragmentu tekstu dyktanda zespół sprawdzający unieważnia pracę  

i podejmuje decyzję o dyskwalifikacji drużyny. Za opuszczenie pojedynczych wyrazów komisja 

dolicza odpowiednią liczbę punktów karnych.     

12. Zwycięża drużyna, która otrzyma najmniejszą liczbę punktów karnych. 

 

 

 

Dodatkowych informacji udziela  

koordynatorka GSO „Gżegżółka” 

Katarzyna Roszak-Markowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


