Protokół z przebiegu
XV Edycji Wojewódzkiego
Konkursu Ortograficzno-Informatycznego
„Wirtualne potyczki ortograficzne”
Organizatorzy:
	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku;

Nauczyciele poloniści: R. Miszczak, R. Małek

Cele konkursu:
	utrwalenie znajomości zasad polskiej ortografii oraz postaci i motywów z legend związanych z naszym regionem,
	budzenie kreatywności i wyobraźni twórczej uczniów,
	rozwijanie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do poszerzania wiedzy i umiejętności polonistycznych.


Przebieg konkursu:
	konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego i sanockiego;

konkurs oparty był na współzawodnictwie indywidualnym w dwóch kategoriach wiekowych (SP klasy IV-VI; SP klasy VII-VIII);
	zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie za pomocą programu komputerowego PowerPoint prezentacji z zadaniami z ortografii oraz z legendami regionalnymi.

Wyniki konkursu:
W konkursie wzięło udział 25 uczniów, w tym 14 w kategorii klas IV-VI oraz 11 w kategorii klas VII-VIII z powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego. Jury w składzie: Renata Małek – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Besku (powiat sanocki), Joanna Krzyszczyk – nauczyciel matematyki i Wiesław Wandycz – nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej w Średniej Wsi (powiat leski) dokonało oceny prezentacji, biorąc pod uwagę oryginalność zadań, różnorodność zastosowanych reguł ortograficznych, estetykę i kompozycję całej pracy oraz stronę informatyczną pracy.

Wyniki konkursu prezentacji ortograficznych:

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce – Zuzanna Semenowicz SP w Besku
II miejsce – Zuzanna Olearczyk SP w Zarszynie
III miejsce – Iwona Skiba SP w Czaszynie
Wyróżnienia: – Patryk Cybuch SP w Falejówce
– Michał Gawle SP w Lutowiskach
– Piotr Leszczyk SP w Trepczy
– Błażej Zięba SP w Tyrawie Wołoskiej

Kategoria klasy VII-VIII
I miejsce – Aleksandra Lenkiewicz SP w Średniej Wsi
II miejsce – Julian Semenowicz SP w Zarszynie
III miejsce – Anita Długosz SP w Czaszynie
Wyróżnienia: – Karolina Ogiela SP w Średniej Wsi
– Jakub Zimak SP w Zarszynie

Organizatorzy konkursu dziękują i gratulują wszystkim uczestnikom konkursu za przygotowanie prezentacji ortograficznych. Dziękujemy Nauczycielom za podjęcie dodatkowych obowiązków i przygotowanie uczniów do konkursu.
Jury:
Renata Małek
Joanna Krzyszczyk
Wiesław Wandycz


