
OGŁOSZENIE 

 

XI  DYKTANDO POLSKIE NA ŁOTWIE - REGULAMIN 

 

 
Tegoroczne XI Dyktando Polskie na Łotwie ze względu na okoliczności 

związane z wirusem Covid-19 zostanie przeprowadzone w systemie hybrydowym. 
Powołane zostaną Komisje Jurorów na Łotwie i w Polsce.  

 
Równolegle, o tej samej godzinie, w trzech polskich ośrodkach edukacyjnych – 

w Daugavpils, Rezekne i Rydze zostanie przeprowadzone dyktando przy łączności z 
Komisją Jurorów w Polsce: 

26 września 2020 r. o godz.11:00 w Państwowym Gimnazjum Polskim  im. 

J.Piłsudskiego w Daugavpils – w budynku przy ul. Marijas 1E – zostanie 
przeprowadzone XI Dyktando Polskie. 

26 września 2020 r. o godz. 11:00 w  Państwowym  Gimnazjum Polskim 
im.Stefana Batorego w Rezekne w budynku przy ul. Labanas 49, w salach lekcyjnych 
Nr 224 i Nr 147– zostanie przeprowadzone XI Dyktando Polskie. 

1. Dyktando odbywa się z zachowaniem obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, uwarunkowanych stanem epidemii związanej z 

koronawirusem Covid 19 ( SARS-CoV-2) 
2. Dyktando ma charakter ogólnołotewski. Mogą brać w nim udział wszyscy 

chętni od 13 roku życia. 
3. Za zorganizowanie i przeprowadzenie dyktand w poszczególnych 

ośrodkach na Łotwie odpowiadają Komisje powołane przez Organizatorów 
XI Dyktanda Polskiego. 

4. Tekst dyktanda zostanie odczytany online równolegle dla wszystkich 
piszących podczas połączenia internetowego na platformie Zoom z Komisją 
w Polsce. 

5.  Po napisaniu dyktanda, każdy uczestnik swoją pracę wkłada do koperty. 
Koperty w tym samym dniu zostaną wysłane do Polski (potwierdzenie 
wysyłki z poczty) 

6. Sprawdzenie prac uczestników odbywa się w Białymstoku. Prace sprawdza 
Komisja powołana przez Organizatorów XI Dyktanda Polskiego. 

7. Wyniki zostaną ogłoszone 11 października 2020 r. i przysłane na adres 
Organizatora Dyktanda w Daugavpils. 

8. Uroczystość wręczania nagród zostanie zorganizowana 13 października 
2020 roku ( Dzień Edukacji Narodowej). Nagrody zostaną dostarczone do 
placówek przez Organizatora na Łotwie, Gimnazjum Polskie w Daugavpils. 

9. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Ortografii na Łotwie. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne, do 
zgłoszenia swojego uczestnictwa na adres:  
Varšavas ielā 2, Daugavpilī, LV-5417, 
tel. 654 51003, 654 51001 
lub drogą elektroniczną: dpolvsk@apoll.lv  do dnia 24 września br. 
 
 
 
 

mailto:dpolvsk@apoll.lv


W zgłoszeniu należy podać: 
 - imię i nazwisko 
  - wiek 
 - adres 
  
Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 Przewidziane są dyplomy i nagrody  rzeczowe  oraz posiłek dla uczestników 

 Przewidziane są atrakcje artystyczne i turystyczno-historyczne 
 


