
Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego honorowym patronatem 

 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 

 

1. Nazwa przedsięwzięcia  

XII Powiatowy Konkurs Kultury Języka Polskiego pod 

hasłem „Zapal jakieś słowo(…) jak lampę naftową” 

(Ernest Bryll 

 

2. Organizator główny 

 

 

Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku 

 

3. Współorganizatorzy 

 

 

 

 

4. Data i miejsce 

przedsięwzięcia 

 

Finał 23 lutego 2018, ZSA w Kłodzku, ul. Łużycka 8 

5. Opis/Przebieg wydarzenia: 

 
Informacje o konkursie wysłaliśmy do wszystkich gimnazjów w powiecie kłodzkim drogą 
mailową. Wszystkie szkoły otrzymały również testy do 1. etapu wraz z informacją, że na 
stronie www. zsa.klodzko.pl zamieszczono regulamin konkursu. Regulamin konkursu oraz 
inne materiały konkursowe umieściliśmy na stronie szkoły zsa.klodzko.pl. 
Konkurs przebiegał w trzech etapach. Pierwszy etap – szkolny odbył się w terminie do 16 
lutego 2018. Zgodnie z regulaminem, po 1 etapie szkoły miały wyłonid  swoich 
reprezentantów do finału i zgłosid finalistów do 21 lutego 2018. Zgłoszono 20 finalistów z 
następujących szkół:  
Powiatowe Gimnazjum Dwujęzyczne w Kłodzku,  SP i. W.S. Reymonta  w Kłodzku, SP nr 7  w 
Nowej Rudzie, Szkoła Podstawowa w  Wilkanowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku (kl.7), 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, SP w Złotym Stoku, Gimnazjum nr 1 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku, SP nr 7 w Kłodzku i Alternatywne Gimnazjum w 
Kłodzku. 
Finał XII PKKJP odbył się 23 lutego  w siedzibie Zespołu Szkół Alternatywnych w Kłodzku przy 
ul. Łużyckiej 8. Składał się z 2 części: testu pisemnego oraz  części ustnej, która w tym roku 
przebiegała pod hasłem: „Złapani w sieć – jak internet zmienia nasz świat”. 
W trakcie 2. etapu uczniowie pisali test poprawnościowy, który następnie był sprawdzany 
przez komisję złożoną z nauczycieli – opiekunów uczniów. W tym samym czasie odbywał się 
3. etap – ustny, który oceniała komisja złożona z przedstawicieli opiekunów. Następnie 
komisje zsumowały punkty uzyskane przez wszystkich uczestników finału i w ten sposób 
wyłoniono  laureatów: 
 1. Karol Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie   2. Aleksandra Morawska  z 
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku   3. Katarzyna Mikosa  ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Kłodzku. 
Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe , Urząd Miasta w Kłodzku i Urząd Gminy w Kłodzku. Laureaci otrzymali nagrody 
ufundowane przez organizatora ( Zarząd ZSA), Burmistrza Miasta Kłodzka oraz statuetki 
Starosty Kłodzkiego. Opiekunowie otrzymali pisemne podziękowania. Uczestnicy tradycyjnie 
wysłuchali wykładu  pt. „Ojczysty – oj, czysty?” o poprawności językowej w internecie, 
przygotowanego przez dyrektora szkoły Mariolę Łuszczewską . 
 

 

 

 



 

6. Dokumentacja zdjęciowa: 

            (dwa zdjęcia ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kłodzko, 16.05.2018 


