I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
zaprasza do udziału
w VII Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej
„Mówię i piszę po polsku.”

„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”
Juliusz Słowacki
Sprawne posługiwanie się językiem jest niezwykle trudne. Wiedzą o tym wszyscy.
Istnieje kilka niezbędnych warunków osiągnięcia owej sprawności. Trzeba dbać
o poprawność języka, stosowność stylistyczną, grzeczność, prawdę i szczerość oraz piękno
wypowiedzi. Nie każdy jest w stanie osiągnąć mistrzostwo, ale każdy może mniej lub bardziej
próbować zbliżyć się do ideału. Prawdziwym mistrzem słowa nazwiemy tego, kto nie tylko
dobrze zna dany język, nie popełnia błędów, wie, jak dostosować swą wypowiedź do
określonych warunków, używając języka, skutecznie osiąga zamierzone cele, ale również
wysławia się pięknie, nie stroni od humoru, żartu, wzniosłości, dąży do prawdy, szanuje
swego rozmówcę.
Organizatorzy konkursu pragnęliby przyczynić się do popularyzacji kultury języka
polskiego, krzewienia polszczyzny poprawnej i pięknej.
Szczegółowe cele konkursu:
-popularyzacja poprawnej pisowni w ojczystym języku wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
-sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu,
-zachęcenie młodzieży do poznawania reguł ortografii,
-propagowanie posługiwania się w piśmie poprawną polszczyzną,
-doskonalenie umiejętności poprawnego używania frazeologizmów w wypowiedzi,
-mobilizowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności
z zakresu poprawności językowej,
-motywowanie nauczycieli do systematycznej pracy z uczniami nad doskonaleniem
poprawności ortograficznej,
-wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji
językowych.
Regulamin konkursu:
1.Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława Jagiełły,
ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw.
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach, pierwszy odbędzie się jednocześnie
we wszystkich szkołach w terminie podanym przez Organizatora:
- etap szkolny – 7 marca 2019 r. (czwartek), godz. 10:00,
- etap wojewódzki – 4 kwietnia 2019r. (czwartek), godz. 10:00 w I LO w Krasnymstawie.
Zakres merytoryczny konkursu nie będzie wykraczał poza zasady zawarte w: Wielkim
słowniku poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2007 i nast.,
Wielkim słowniku ortograficznym PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, pod red.
E. Polańskiego, Warszawa 2006 i nast., Wielkim słowniku frazeologicznym PWN
z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005 i nast.

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/slownik-poprawnej-polszczyzny;13395.html

2. Eliminacje szkolne będą polegały na przeprowadzeniu dyktanda i rozwiązaniu testu
z zakresu poprawności ortograficzno-językowej z uwzględnieniem frazeologii. Szkolni
mistrzowie poprawności językowej będą rywalizować ze sobą, rozwiązując różnorodne
ćwiczenia ortograficzne i językowe, sprawdzające wiadomości z zakresu ortografii,
interpunkcji i kultury języka.
3. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikuje się dwóch uczniów (dotyczy to również zespołów
szkół), z największą liczbą zsumowanych punktów z dyktanda i testu.
4. Wszystkie zadania konkursowe mają charakter poufny, a dyrektorzy szkół udostępniają je
tuż przed rozpoczęciem etapu szkolnego. Wcześniej należy powielić odpowiednią ilość
materiałów w zależności od liczby zainteresowanych konkursem.
5. Za stronę merytoryczną zadań konkursowych odpowiada przewodniczący Komisji,
pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
6. Wszystkie prace na etapie wojewódzkim będą kodowane.
7. Na etap wojewódzki reprezentanci poszczególnych szkół przyjeżdżają z opiekunami –
nauczycielami języka polskiego.
8. Prace konkursowe w etapie wojewódzkim będą sprawdzane bezpośrednio po części
konkursowej. Sprawdzać je będzie Komisja złożona z nauczycieli polonistów – opiekunów,
pod nadzorem ekspertów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym
pełniącego funkcję przewodniczącego Komisji.
9. Nauczyciele sprawdzający prace konkursowe odpowiadają za dokładność sprawdzania,
potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
10. Materiały konkursowe zapewniają Organizatorzy.
11. Uczestnicy etapu wojewódzkiego przyjeżdżają na własny koszt.
12. Wszystkich finalistów obowiązuje strój galowy.
13. Główne nagrody to: 2 INDEKSY na wybrany kierunek studiów prowadzonych przez
Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
14. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone bezpośrednio po ogłoszeniu
wyników.
15.Informacje dotyczące uzyskanej liczby punktów i lokat zajmowanych przez
poszczególnych uczestników finału zostaną zamieszczone na stronie internetowej
I LO.(www.1lo.krasnystaw.pl)
16. Fundatorami cennych nagród są: samorząd Powiatu Krasnostawskiego, zakłady pracy
i firmy prywatne z terenu Powiatu Krasnostawskiego.
17. Patronat nad konkursem objęli:
- Katedra Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
- Kuratorium Oświaty w Lublinie,
- Starosta Powiatu Krasnostawskiego.
18. Zgłoszenie udziału szkoły w konkursie należy przesłać na adres Organizatora drogą
e-mail lub faxem do dnia 8 lutego 2019r.
19. Dyrektorzy szkół wysyłający swoich przedstawicieli na etap wojewódzki proszeni są
o przesłanie zgłoszenia uczniów do II etapu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca
2019 r. na adres I LO w Krasnymstawie.
20. Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w konkursie otrzymają zadania konkursowe
na
etap
szkolny
oraz
niniejszy
regulamin
wraz
z
załącznikami.
Załącznik nr 1 – zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie.
Załącznik nr 2 – zgłoszenie ucznia do udziału w II etapie konkursu.
Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 1.

Zgłoszenie uczestnictwa szkoły:

…………………………………………………………………………………….

w VII Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej
„Mówię i piszę po polsku.”

w roku szkolnym 2018/2019.

……………………………………….
Dyrektor szkoły
(pieczęć)

Załącznik nr 2.

Zgłoszenie uczniów do udziału w II etapie

VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej
„Mówię i piszę po polsku.”

Komisja szkolnego etapu VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności
Językowej
„Mówię i piszę po polsku” zgłasza udział w konkursie w roku szkolnym
2018/2019 następujących uczniów:

L.p.

Imię i nazwisko ucznia,
liczba punktów zdobytych
w I etapie

Imię i nazwisko nauczyciela
przygotowującego ucznia
do konkursu

1.

2.

…..……………………………………………….
Dyrektor szkoły
(pieczęć)

Załącznik nr 3.
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ucznia/ danych osobowych
mojego dziecka* w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji VII Wojewódzkiego
Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku”
……………………………………………………………………………..………………….
organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym
momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, podpis)
ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
W związku z uczestnictwem w VII Wojewódzkim Konkursie Poprawności Językowej
„Mówię i piszę po polsku” organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
……………………………………………………………………………..………………….
( imię i nazwisko ucznia )
wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*
w (literą X zaznaczyć właściwe):
□ audycjach telewizyjnych,
□ audycjach radiowych,
□ publikacjach na stronie internetowej,
□ wydawnictwach i w materiałach promocyjnych
zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl
kształcenia.
* niewłaściwe skreślić
…………………………………………...
(data, podpis)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1,
informujemy, że:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją VII Wojewódzkiego
Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku” jest I Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie (adres: 22-300 Krasnystaw, ul.
Piłsudskiego 50, numer telefonu: 82 576 21 46)

2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie powołany
został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Ewa Górna, adres e-mail:
inspektor@cbi24.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji VII Wojewódzkiego Konkursu
Poprawności Językowej „Mówię i piszę po polsku”.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz
koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane
dotyczą cofnie zgodę.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. W związku z organizacją VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej
„Mówię i piszę po polsku” dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom
nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organizacja VII Wojewódzkiego Konkursu Poprawności Językowej „Mówię i piszę po
polsku” jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym
osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych
osobowych.

