
 

REGULAMIN DYKTANDA 

 

Informacje ogólne 

Organizatorem XI Miejskiego Dyktanda dla Dzieci i Młodzieży jest Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 

Honorowy patronat nad dyktandem objął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek 

Patronat medialny sprawuje Echo Dnia,  

Dyktando odbędzie się 21 lutego 2020 roku o godz. 9.00 w auli E, F PUZ w Tarnobrzegu. 

Konkurs ma na celu propagowanie kultury języka ojczystego oraz zasad poprawnej 

polszczyzny. 

 

Jury 

Nad przebiegiem dyktanda czuwać będzie komisja konkursowa dyktanda, która zajmie się w 

szczególności prawidłowym przebiegiem dyktanda, ogłoszeniem listy nagrodzonych, 

interpretacją postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z 

dyktandem sporów. 

 

Przebieg konkursu 

Zadaniem uczestnika konkursu jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda. 

Tekst dyktanda zostanie odczytany przez lektora. 

Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy 

naukowych, słowników, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem 

prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, 

laptopów itp.). 

Dyktowanego tekstu nie wolno pisać wielkimi drukowanymi literami. Dopuszczalne jest to 

tylko wtedy, gdy na taką pisownię zezwalają odpowiednie przepisy ortograficzne. 

Prace zostaną sprawdzone tego samego dnia. 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przeprowadzenia konkursu 

Zasady oceny 

 

Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna , jak i interpunkcyjna. 

W pierwszej kolejności oceniana jest liczba błędów ortograficznych (z uwzględnieniem 

podziału na błędy rażące i drugorzędne), 3 błędy interpunkcyjne są traktowane jako 1 błąd 

ortograficzny. 

Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków 

interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. 

Pominięcie wyrazu traktowane będzie jako błąd pierwszej kategorii 

Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej 

wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie 

wolno używać wielkich drukowanych liter. 

Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu prac nie będzie można wyłonić 

zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), komisja 

konkursowa może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dogrywki. Dopuszcza się pisanie 

nowego tekstu. 

Nie przewiduje się możliwości wglądu do prac konkursowych. 

Zwycięzcą i mistrzem ortografii w każdej grupie wiekowej zostanie osoba, która popełni jak 

najmniejszą liczbę błędów. 



 

Tekst dyktanda zostanie opracowany na podstawie obowiązujących zasad pisowni  

i interpunkcji zawartych w aktualnych słownikach ortograficznych PWN. 

 

Zasady uczestnictwa 

 

W dyktandzie wezmą udział wyłonieni przez szkoły uczniowie klas V – VIII tarnobrzeskich 

szkół podstawowych, oraz szkół ponadpodstawowe Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 

wiekowe: 

grupa młodsza- V i VI  klasy szkoły podstawowej, 

grupa średnia- VII VIII  klasy szkoły podstawowej  

grupa starsza- szkoły ponadpodstawowe 

Odrębną grupę uczestników dyktanda stanowią specjalnie zaproszeni goście, którzy biorą 

udział pozakonkursowo. 

W dyktandzie nie mogą brać udziału laureaci poprzedniego konkursu 

Uczestnik przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich 

przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu, w celu 

dokumentacji i rozliczenia konkursu. 

Rejestracja uczestników konkursu odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku w godz. 9.00 -

13.15 w holu przy auli (E, F ) PWSZ w Tarnobrzegu. 

Uwagi końcowe 

Organizatorzy zapewniają dyskrecję wyników dyktanda (prace konkursowe będą kodowane)  

Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminem, rozstrzyga 

przewodniczący komisji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uczestników Dyktanda 

(rodziców/opiekunów prawnych uczestników) na podstawie 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). Administrator danych gromadzi zgody na 

przetwarzanie danych uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych uczestników  

XI Miejskiego Dyktanda dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu (podstawa prawna 

przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

2. Administratorem danych osobowych uczestników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych uczestników XI Miejskiego Dyktanda dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu 

jest Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. 

Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować listownie, 

telefonicznie pod numerem 15 847-94-10 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: 

poradniatbg@poczta.onet.pl.  

3. Kategorię osób, których dane osobowe będą przetwarzane przez Poradnię stanowią 

uczestnicy oraz rodzice/opiekunowie prawni uczestników Dyktanda. Poradnia 

przetwarzać będzie imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Dyktanda 

oraz imię i nazwisko uczestnika Dyktanda, jego wizerunek, oraz nazwę szkoły (klasy) 

i osiągnięty wynik podczas Dyktanda. 

4. W Poradni wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-

mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub pisemnie na adres Urząd Miasta Tarnobrzega,  

ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

1) uczestnictwa w Dyktandzie; 

2) publikacji na stronie internetowej Poradni osiągniętych wyników z Dyktanda wraz 

z imieniem i nazwiskiem uczestnika Dyktanda, jego wizerunkiem oraz nazwą 

szkoły (klasą) (działalność promocyjna); 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) w związku z 

Regulaminem XI Miejskiego Dyktanda dla dzieci i młodzieży w Tarnobrzegu. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Odbiorcą danych 

osobowych są upoważnieni pracownicy Poradni. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

w pkt 3 celów przetwarzania, tj. w okresie udzielonej zgody, nie później jednak niż do 

czasu realizacji celu lub wycofania zgody. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do treści swoich 

danych oraz sporządzenia kopii tych danych, prawo żądania ich sprostowania, prawo 

do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, w sytuacji kiedy osoby te uznają, ze przetwarzanie danych narusza 

przepisy RODO. 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

na ich przetwarzanie, osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych (rodzicowi/opiekunowi prawnemu uczestnika decydujących w imieniu 

uczestnika) przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane nie będą 

profilowane ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
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