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I DYKTANDO 

O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII ŁOMŻYŃSKICH SZKÓŁ ŚREDNICH” 

„MARYSIEŃKA” 

· Organizatorem I Dyktanda o tytuł „Mistrza Ortografii Łomżyńskich Szkół Średnich” jest II Liceum 
Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Łomży. 

· Celem I Dyktanda o tytuł „Mistrza Ortografii Szkół Średnich” jest: 

- propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, 

- upowszechnienie piękna języka polskiego, 

- rozbudzanie zainteresowań polską ortografią. 

REGULAMIN 

I. Zasady uczestnictwa: 

1. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 20. marca 2020 roku na 
specjalnym formularzu (karta zgłoszenia w załączeniu) drogą elektroniczną na adres e – mail: 
b.pijanowska@2lo.lomza.pl lub osobiście do sekretariatu szkoły. 

2. Do zgłoszenia przesłanego drogą elektroniczną należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych 
osobowych, podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika, a także 
nauczyciela-opiekuna. Karty zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na 
stronie internetowej szkoły (www.lomza2lo.webd.pl). 

a) W przypadku przesłania karty zgłoszenia oraz skanów zgód na przetwarzanie danych osobowych drogą 
elektroniczną, bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu należy przedłożyć oryginał oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisany odpowiednio przez rodzica/opiekuna 
prawnego lub pełnoletniego uczestnika, a także nauczyciela-opiekuna. 

3. Do zgłoszenia dostarczonego w formie tradycyjnej do sekretariatu szkoły należy dołączyć oryginał 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, podpisanej przez rodzica/opiekuna 
prawnego lub pełnoletniego uczestnika, a także nauczyciela-opiekuna. Karty 



zgłoszeniowe oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej szkoły 
(www.lomza2lo.webd.pl). 

4. Dyktando zostanie przeprowadzone 03. kwietnia 2020 roku o godzinie 12. 00. 

5. Lista uczestników będzie zamknięta od dnia, w którym upływa termin zgłoszeń. 

6. Organizator zastrzega, że w przypadku dużego zainteresowania o przyjęciu zgłoszenia do konkursu 
decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

7. Każda ze szkół może zgłosić 3 reprezentantów wyłonionych w eliminacjach szkolnych. 

II. Jury: 

1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwać będzie Jury powołane przez organizatora, w skład którego wchodzić 
będą poloniści z II L.O. im. Marii Konopnickiej w Łomży oraz doradcy CEN w Łomży. 

III. Przebieg Dyktanda: 

1. Dyktando składać się będzie z jednego etapu 

2. Podczas pisania Dyktanda nie wolno: 

- korzystać z żadnych pomocy naukowych, 

- porozumiewać się z innymi uczestnikami, 

- opuszczać Sali przed zebraniem wszystkich prac, 

- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, tj. telefony komórkowe, tablety, laptopy itp., 

- pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami. 

3. Sprawdzenie prac nastąpi tego samego dnia, w czasie ogłoszonej przerwy. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu pisania Dyktanda. 

IV. Zasady oceny: 

1. Ocenie podlegają błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne. 

2. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść 
piszącego. 

3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach 
niedopuszczalne jest stosowanie drukowanych liter. 

4. Decyzja Jury jest niepodważalna. 

V. Uwagi końcowe: 

1. Tekst Dyktanda zostanie opracowany przez pracownika CEN w Łomży. 



2. Dyktando zostanie opracowane na podstawie obowiązujących zasad pisowni i interpunkcji zawartych w 
Słownikach Ortograficznych PWN. 

3. Wgląd do własnej pracy będzie możliwy po upływie 7 dni od dnia, w którym odbyło się Dyktando. 

4. Niniejszy Regulamin oraz wyniki Dyktanda zostaną zamieszczone na stronie internetowej II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży. 

5. Do udziału w Dyktandzie zapraszamy również Szanownych Gości. 

VI. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników, nauczycieli-opiekunów jest II Liceum 

Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży 18-400 Łomża, Plac Kościuszki 3. Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu 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). 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Łomży 

możliwy jest pod adresem email: iod@2lo.lomza.pl lub pocztą tradycyjną po adresem Administratora 

wskazanym w pkt. 1. 

3. Dane osobowe uczestników i nauczycieli opiekunów będą przetwarzane w celu organizacji i 

przeprowadzenia konkursu, a także w celach udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie. 

6. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z 

zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 

b) nazwa i adres szkoły 

8. Organizator będzie zbierał ponadto od nauczyciela-opiekuna następujące dane: 

a) imię i nazwisko, 



9. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty świadczące usługę obsługi systemów i 
oprogramowania informatycznego administratora, obsługi poczty tradycyjnej i elektronicznej oraz 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy 
administracji publicznej). 

12. Dane osobowe będą przez okres niezbędny do celów wskazanych w pkt. 3, a po zakończeniu konkursu 
przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych 
przepisach. 

Organizatorzy 

II Liceum Ogólnokształcące i. m. Marii Konopnickiej w Łomży 

(zespół nauczycieli polonistów) 

we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 

 


