POWIATOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1.
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu
Śląskim oraz gminy Marklowice i Mszana. (w roku szk. 2018/2019- UM Mszana)
2.
Konkurs corocznie organizowany jest w II semestrze roku szkolnego (kwiecień-maj)
w jednej, wyznaczonej szkole gmin-organizatorów.
3.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
4.
Cele konkursu:
• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem polskim,
• upowszechnianie wiedzy polonistycznej,
• poszerzanie umiejętności związanych z językiem polskim,
• kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
• umożliwienie porównania swoich umiejętności z umiejętnościami rówieśników
ze szkół powiatu.
1.
Zakres tematyczny obejmuje zapisy podstawy programowej języka polskiego (nowej
podstawy programowej z 2017 dla ośmioklasowej szkoły podstawowej) oraz znajomość treści
dwóch wybranych pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży (tytuły podawane są corocznie).
2.
Ramy organizacyjne:
Organizowany jest jeden etap o randze powiatowej.
Każda szkoła zainteresowana udziałem w konkursie prowadzi wewnętrzne eliminacje
w dowolnej formie organizowane przez nauczycieli w porozumieniu z dyrektorem szkoły
i wyłania odpowiednio:
a. szkoły prowadzące od 1 do 2 oddziałów klas szóstych - wyłaniają 1 uczestnika,
b. szkoły prowadzące od 3 do 4 oddziałów klas szóstych - wyłaniają 2 uczestników,
c. szkoły prowadzące od 5 oddziałów klas szóstych - wyłaniają 3 uczestników.
3.
Konkurs ma formę testu wiedzy i umiejętności językowo-literackich.
4.
Komisja składa się z 5 osób, w tym: 2 doradców metodycznych oraz 3 nauczycielipolonistów.
5.
Prace będą poprawiane i punktowane według klucza odpowiedzi przygotowanego
do testu konkursowego.
6.
Laureaci zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi (3 uczniowie o najwyższej liczbie
punktów) lub dyplomami, a opiekunowie otrzymują pisemne podziękowania. Laureat I miejsca
otrzyma zaproszenie na końcoworoczną Galę Laureatów. Tytuł laureata otrzymuje każdy uczeń po
osiągnięciu progu 85% punktów.
7.
Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej Powiatowego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz przesłane do szkół laureatów do 2 tygodni
od daty przeprowadzenia konkursu.
8.
Tryb zgłaszania uczestników: Uczestników zgłasza szkoła na 3 tygodnie przed planowanym
terminem za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie PODN lub przesłanego
mailem do szkół. Zgłoszenia można przesyłać w formie mailowej na adres PODN lub faksem na
numer 32 7293242 (sekretariat ośrodka)
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9.
Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na 20 minut przed konkursem z formularzem
zgłoszeniowym oraz legitymacją szkolną.
10.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Hawel 885 267 753 mail: khawel@podn.wodzislaw.pl
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MIEJSCE : Szkoła Podstawowa w Połomi
GRAMATYKA: SKŁADNIA
LEKTURA : Aleksander Dumas „Trzej muszkieterowie”
Lewis Carroll „Alicja w Krainie Czarów”

