
 Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi informacjami 

oraz przekazanie ich rodzicom. Szanowni Państwo, nie planujemy dodruku 

książek z pracami laureatek/laureatów, finalistek/finalistów, stąd gorąca prośba 

o składanie „przemyślanych” zamówień (babcia, dziadek, ciocia…). Co roku 

mamy ten sam kłopot: zamówienia poniewczasie… Takie sytuacje są przyczyną 

niepotrzebnych „frustracji” i „oskarżeń”, kto zawinił… Bardzo prosimy  

o pomoc w rej kwestii.  

 Dziękuję Państwu za tegoroczną współpracę. Przepraszam za wszelkie 

niedociągnięcia, błędy, pomyłki. Jednocześnie proszę o sugestie, uwagi, które 

postaram się uwzględnić podczas organizacji kolejnego konkursu. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku 

Andrzej Michalski 
 

Wydajemy trzy publikacje: 

1.  Tak napisali najlepsi – laureatki i laureaci polszczyzna i ortografia 2016 (tę książkę 

nieodpłatnie otrzymuje każda laureatka i każdy laureat oraz nauczyciel, który przygotował 

laureatkę/laureata  do konkursu. Będą w niej prace laureatek i laureatów oraz imiona 

 i nazwiska mistrzów/mistrzyń ortografii. Oczywiście każdy może dokupić dodatkowy 

egzemplarz – cena 25 złotych plus koszt przesyłki. 

2. Tak napisali najlepsi – finalistki i finaliści polszczyzna i ortografia 2016 (w tej książce 

będą prace finalistek i finalistów poprawnej polszczyzny oraz imiona i nazwiska 

wicemistrzyń/wicemistrzów (ortografia), ponadto teksty dyktand wraz z komentarzem.  

Publikacja odpłatna – 25 złotych plus koszt przesyłki. 

 W tej książce będą zamieszczone prace tylko tych uczennic/uczniów, których 

rodzice/prawni opiekunowie wyrażą pisemną zgodę na publikację. Aby praca finałowa była 

opublikowana, rodzic/prawny opiekun powinien wysłać zgodę drogą mailową pod adresem: 

konkurs@poprawnapolszczyzna.pl, nie później niż 3 czerwca 2016 r. Zamówienia  

na publikacje będą przyjmowane tylko drogą mailową także do 3 czerwca 2016 r. Książki 

będą dostarczone do 25 czerwca 2016 r. 

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia 
 Wszystkie uczestniczki i wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy (ortografia, polszczyzna, 

savoir-vivre,). Wyróżnienia (polszczyzna, ortografia) – otrzymuje/otrzymują osoba/osoby 

z najwyższą liczbą punktów w szkole (łączna liczba punktów z dwóch etapów), 

 z wykluczeniem osoby, która wzięła udział w finale (już dostała dyplom i nagrodę). 

 Savoir-vivre – wyróżnienia otrzymuje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów 

 w szkole. 

 Jeżeli ktoś nie wziął udziału w finale, nie otrzymuje tytułu finalisty ani nagrody (także 

wyróżnienia). Nieobecność traktujemy jako rezygnację z dalszej „rywalizacji” 

konkursowej. 

 

 Lista laureatek i laureatów konkursów zostanie zamieszczona 1 czerwca 2016 r. 

 Gala laureatek i laureatów konkursów odbędzie się 10 czerwca 2016 r. w Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie. 

 Dyplomy za udział w konkursach wraz z wyróżnieniami powinny być w szkołach nie 

później niż 6 -7 czerwca 2016 r. 

 

 
 


