Regulamin II edycji Konkursu Języka Polskiego
dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą
w roku szkolnym 2011/2012

I. Organizator
1. Instytucją organizującą II edycję Konkursu Polonistycznego w ramach projektu: „Otwarta szkoła –
system wsparcia uczniów migrujących” jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
ul. Rolna 175, 02-729 Warszawa.
2. Konkurs przeprowadzany jest we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.
II. Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).
III. Cele
1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu oraz poszerzaniu własnych
zainteresowań i kompetencji w zakresie języka polskiego.
2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.
3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich
do podjęcia nauki w szkołach wyższego stopnia.
4. Motywowanie szkół do rozpoznawania, a także rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.
6. Zachęcanie uczniów mieszkających za granicą do zajmowania się problematyką literatury języka
polskiego.
IV. Ustalenia ogólne – uczestnicy konkursu
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży polskiej uczestniczącej w rozmaitych formach
edukacji poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem,
w trzech grupach wiekowych:
1) Grupa I - uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
2) Grupa II - uczniowie klas I-III gimnazjum,
3) Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
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2. Konkurs dla szkoły podstawowej i gimnazjum może odbywać się bez ograniczeń, zaś dla szkół
ponadgimnazjalnych tylko w krajach, w których nie są organizowane zawody Olimpiady Literatury
i Języka Polskiego. Olimpiada ta organizowana jest w następujących państwach: Litwa, Łotwa,
Estonia, Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy.
3. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest przekazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom informacji
o zasadach przeprowadzania i Regulaminie konkursu.
4. Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wysłanie zbiorczego Formularza zgłoszeniowego
(Załącznik

2)

mailowo

w

wersji

elektronicznej

(plik

edytowalny

Word)

na

adres

konkurs@otwartaszkola.pl a następnie oryginału pocztą na adres Ośrodka wraz z Deklaracjami
(Załącznik 3,A,B) wypełnionymi przez każdego zgłoszonego ucznia.
5. Indywidulani uczniowie (w przypadku jeśli nie są uczniami szkoły polskiej) zgłaszają swój udział
poprzez wysłanie Deklaracji skanem na adres konkurs@otwartaszkola.pl a następnie wysłanie
oryginału na adres Ośrodka.
6. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania pocztą oryginału Deklaracji
wraz z tabelą danych i Oświadczeniem (załącznik A i B do Deklaracji).
7. Harmonogram konkursu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane na stronach
www.orpeg.pl (zakładka II Edycja Konkursu Polonistycznego) oraz www.otwartaszkola.pl.
9. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Organizatora konkursu na adres mailowy
konkurs@otwartaszkola.pl.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie konkursu.
V. Organizacja eliminacji szkolnych.
1. Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłoszą się do swojego nauczyciela – polonisty,
a następnie szkoła wysyła zgłoszenie mailowe na adres: konkurs@otwartaszkola.pl do dnia 15
grudnia 2011 r. (Załącznik nr 2 w formie elektronicznej – plik Word).
2. Zawody szkolne odbywają się - w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły w dniach od 815 stycznia 2012 r. Dyrektor szkoły wyznacza termin konkursu w wyżej wymienionym okresie.
3. Etap szkolny odbywa się w szkołach, do których uczniowie uczęszczają, w punktach
konsultacyjnych, a w szczególnych przypadkach – w najbliższych placówkach edukacyjnych.
4. Eliminacje szkolne są zorganizowane przez Szkolną Komisję Konkursową (SKK) powołaną przez
dyrektora szkoły.
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5. Szkoła, która zgłasza udział w konkursie otrzyma do dnia 2 stycznia 2012 r. zestawy konkursowe
wraz z kluczami odpowiedzi drogą mailową, które następnie należy wydrukować w liczbie
odpowiadającej ilości uczniów biorących udział w konkursie i przechowywać w zaklejonej kopercie
aż do dnia przeprowadzenia konkursu.
6. Dyrektor szkoły powołuje jedną osobę odpowiedzialną za utrzymanie zestawów konkursowych
w tajemnicy aż do dnia odbycia się konkursu.
VI. Przebieg eliminacji szkolnych:
1. Uczniowie rozwiązują, odpowiednio w grupach wiekowych, test z wiedzy o języku i literaturze oraz
piszą wypracowanie.
2. SKK typuje do zawodów regionalnych najwyżej po trzech uczniów w każdej grupie wiekowej
spośród uczestników zawodów etapu szkolnego.
3. Po

przeprowadzonym

etapie

szkolnym

konkursu,

należy

przesłać

mailowo

na

adres

konkurs@otwartaszkola.pl do dnia 31 stycznia 2012 r. protokół z przebiegu etapu szkolnego
(Załączniki 4,5,6).
VII. Zawody regionalne – część pisemna
1. Zawody regionalne odbędą się w dniu 18 lutego 2012 r. W tym dniu o określonej godzinie
na platformie e-learningowej zostaną udostępnione pliki z zadaniami konkursowymi. Następnie, po
przeprowadzeniu konkursu, członkowie Szkolnych Komisji Konkursowych skanują prace i
przesyłają na adres mailowy konkurs@otwartaszkola.pl lub ewentualnie faxem na nr (22) 853 87
02/03. W odpowiednim terminie zostanie podana instrukcja jak skanować i przesyłać prace.
2. Jury etapu regionalnego, wyłonione przez Organizatora konkursu, do dnia 5 marca 2012 r. ogłosi
listę laureatów w grupie I i II oraz listę 20-30 osób z grupy III zakwalifikowanych do etapu ustnego
on-line. Wyniki etapu regionalnego zostaną ogłoszone na stronie

www.orpeg.pl oraz

www.otwartaszkola.pl.
3. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Konkursowa oceniająca prace etapu regionalnego może
do etapu ustnego zakwalifikować uczestnika z grupy II będącego w III klasie gimnazjum (16 lat).
VIII. Zawody regionalne – część ustna
1. Etap ustny odbędzie się wg ustalonego harmonogramu na platformie e-learningowej. Komisja
Konkursowa znajdująca się w Warszawie za pomocą internetu przeprowadzi z każdym
w wyłonionych laureatów egzamin ustny.
2. Osoby, które osiągną największą ilość punktów zostaną zakwalifikowane do finałowych zawodów
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
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IX. Zawody finałowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
1. Zawody finałowe odbędą się w terminie 18 - 21 kwietnia 2012 r. w Warszawie. Koszt podróży
finalistów Olimpiady zostanie pokryty przez Organizatora konkursu.
2. Preferencje dla laureatów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562
z późn.zm.). Na mocy tego Rozporządzenia Laureaci i finaliści OLiJP są zwolnieni z egzaminu
maturalnego z przedmiotu „język polski”, zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
najwyższej (§ 60 ust. 1 i 5), a ponadto otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną (§ 20, ust. 7). Jeśli są uczniami gimnazjów, zostają zwolnieni ze sprawdzianu
lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (§ 39 ust. 1-2). O dodatkowych preferencjach
związanych z przyjęciem na studia decydują senaty poszczególnych szkół wyższych.
3. Laureaci konkursu otrzymają celującą roczną ocenę klasyfikacyjną z języka polskiego na mocy § 20
ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
4. Laureaci konkursu i autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Zasady uczestnictwa, wymagania, informacje i materiały pomocnicze można odnaleźć na stronie
www.olijp.pl.
6. W etapie pisemnym uczestnicy III etapu mają za zadanie napisanie rozprawki na jeden z tematów
przedstawionych do wyboru, dotyczących historii literatury lub wiedzy o teatrze bądź kulturze,
albo też dokonanie analizy porównawczej dwóch tekstów poetyckich lub krótkich utworów pisanych
prozą wskazanych przez Komitet Główny.
7. W etapie ustnym wszyscy uczestnicy zawodów III stopnia powinni przygotować do samodzielnego
omówienia jeden spośród tematów z zakresu wiedzy o języku. Obowiązuje ich także odpowiedź
na jeden z kilkudziesięciu tematów historyczno- i teoretycznoliterackich lub – kilkunastu związanych
z wiedzą o teatrze (zob. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach; strona
http://www.olijp.p9.pl/index.php?id=29). Wśród dwóch tematów wybranych przez ucznia mogą się
znaleźć aktualne lub dawne tematy konkursowe (odpowiednio: językowy i/lub historycznoliteracki);
ich wykaz został podany na końcu Przewodnika).
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Załącznik nr 1
Harmonogram przebiegu II Edycji Konkursu Polonistycznego
Informowanie uczniów o zasadach konkursu i przesłanie deklaracji
na adres mailowy: konkurs@otwartaszkola.pl (oryginały
dokumentów wysłane poczta powinny dojść na adres Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą do końca stycznia 2012r.)
Placówki zgłaszające udział w konkursie otrzymują mailowo
zestawy konkursowe i klucze odpowiedzi wraz z instrukcją
dalszego postępowania
I etap (szkolny) konkursu
Termin nadesłania do Organizatorów protokołów z przebiegu etapu
szkolnego (wyniki wszystkich uczniów i wytypowanie laureatów)
Etap regionalny - pisemny
Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanej do etapu regionalnegoustnego (on-line)
Etap regionalny - ustny
Ogłoszenie wyników konkursu
Zawody Finałowe Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Do 15 grudnia 2011r.

Do 2 stycznia 2012r.

8 – 15 stycznia 2012r.
31 stycznia 2012r.
18 lutego 2012r.
5 marca 2012r.
12 marca-17 marca 2012r.
17 marca 2012r.
18-21 kwietnia 2012r.

SCHEMAT PRZEBIEGU II EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO

Etap szkolny konkursu

Szkoła podstawowa
8-15 stycznia 2012r.

Gimnazjum
8-15 stycznia 2012r.

Szkoły
ponadpodstawowe
8-15 stycznia 2012r.

Etap regionalny
18 lutego 2012r.

Etap regionalny
18 lutego 2012r.

Etap regionalny
18 lutego 2012r.

Etap regionalny ustny
tylko w
uzasadnionych
przypadkach dla
uczniów III klasy
gimnazjum

Etap regionalny ustny
12-17 marca 2012r.

Finał Olimpiady
18-21 kwietnia 2012r.

Finał Olimpiady
18-21 kwietnia 2012r.
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Załącznik 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SZKÓŁ
II EDYCJA KONKURSU POLONISTYCZNEGO 2011/2012
………………………………..

……………………………

Nazwa/Pieczęć szkoły

Data

W tabeli poniżej proszę wpisać wszystkich uczniów zgłoszonych do II edycji Konkursu Polonistycznego.
Lp

Nazwisko ucznia

Imię ucznia

Data
urodzenia

Klasa
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Załącznik 3

DEKLARACJA UDZIAŁU
W II EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO 2011/2012
Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………..

Data urodzenia:

………………………………………………………….……………………………………………………

Kraj pobytu:

………………………………………………………………………..……………………………………..

Pełna nazwa i numer
szkoły:

………………………………………………………………………………………..……………………..
………………………………………………………………………………………………………..…….

Adres szkoły:

………………………………………………………………………………………………………………

Adres mailowy szkoły:

……………………………………………………………………………………………...................

Telefon szkoły:

…………………………………………………………………...............................................

Zgłaszam udział w grupie wiekowej:
(proszę zaznaczyć)
 Szkoła podstawowa – klasy IV-IV
 Gimnazjum – klasy I-III
 Szkoły ponadgimnazjalne
Do Deklaracji załączam:
1. Tabelę bazy danych projektu „Otwarta Szkoła – system wsparcia uczniów migrujących”.
2. Oświadczenie uczestnika projektu.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w II edycji Konkursu Polonistycznego organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz na przetwarzanie moich danych na potrzeby
sprawozdawczości finansowej, monitoringu, kontroli i ewaluacji w związku z realizacją projektu „Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów
migrujących”.

Oświadczam, iż zapoznałe/-am się z Regulaminem Konkursu na www.otwartaszkola.pl lub www.orpeg.pl i akceptuję jego warunki.
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Załącznik A - Prosimy o wypełnienie dokumentu literami drukowanymi
Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w formie zajęć on-line lub doradztwa w ramach EFS
Lp.

Nazwa

1

Imię (imiona)

2

Nazwisko

3

Płed

Możliwe wartości

Kobieta

□

Mężczyzna □
4

Wiek w chwili przystępowania do projektu

5

PESEL (w przypadku braku nr PESEL proszę wpisad BRAK)

Dane
uczestnika

Brak

Wykształcenie

□

Podstawowe

□

Gimnazjalne

□

6
Ponadgimnazjalne □
Pomaturalne
Wyższe

Dane
kontaktowe

7

Opieka nad dziedmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną

8

Ulica

9

Nr domu

10

Nr lokalu

11

Miejscowośd

12

Obszar

13

Kod pocztowy

14

Województwo

15

Powiat

16

Telefon stacjonarny

17

Telefon komórkowy

18

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

19

Nieaktywny zawodowo

□
□

Nie

Obszar (teren) miejski

□

Obszar (teren) wiejski

□

Tak

w tym
20

Rodzaj przyznanego wsparcia

Korzystanie z porad metodyka on-line

21

Wykorzystanie we wsparciu technik: e-learning/blended
Tak
learning

Czytelny podpis osoby wypełniającej formularz
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Załącznik B

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przystąpieniem do Projektu pt. Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu (udzielenia wsparcia w formie zajęd on
line lub doradztwa), realizacji projektu Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących,
ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
3) moje dane osobowe mogą zostad udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia
wsparcia w formie zajęd on line lub doradztwa, realizacji projektu pt. Otwarta szkoła – system
wsparcia uczniów migrujących, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki;
4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu;
5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

MIEJSCOWOŚD I DATA

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU*

CZYTELNY PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

* w przypadku deklaracji uczestnictwa osoby nieletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez ucznia, jak również przez
jej prawnego opiekuna.
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Załącznik 4
PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO II EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA
………………………………………

………………………………………..

Pieczęć szkoły

Miejscowość, data

Pełna nazwa i numer szkoły:..................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji ........................................................................................................................................
Adres
mailowy:……………………………………………………………………………………………………
Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .................................................................................
Data
Lp

Nazwisko ucznia

Imię ucznia

urodzenia

Liczba
Miejsce
urodzenia

uzyskanych
punktów

Nazwiska nauczycieli
przygotowujących
ucznia do konkursu

Proszę wpisać wszystkie osoby biorące udział w etapie szkolnym wraz z wynikiem punktowym, jaki
uzyskali i wyraźnie zaznaczyć osoby zakwalifikowane do etapu regionalnego.
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Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:

Członkowie:

Dyrektor szkoły:

……………………………………

…………………………………..

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

………………………………….

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis i pieczęć szkoły
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Załącznik 5
PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO II EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO
GIMNAZJUM
………………………………………

………………………………………..

Pieczęć szkoły

Miejscowość, data

Pełna nazwa i numer szkoły:..................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji ........................................................................................................................................
Adres mailowy …………………………………………………………………………………………………
Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .................................................................................
Data
Lp

Nazwisko ucznia

Imię ucznia

urodzenia

Liczba
Miejsce
urodzenia

uzyskanych
punktów

Nazwisko nauczyciela
przygotowującego
ucznia do konkursu

Proszę wpisać wszystkie osoby biorące udział w etapie szkolnym wraz z wynikiem punktowym, jaki
uzyskali i wyraźnie zaznaczyć osoby zakwalifikowane do etapu regionalnego.
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Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:

Członkowie:

Dyrektor szkoły:

……………………………………

…………………………………..

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

………………………………….

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis i pieczęć szkoły
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Załącznik 6
PROTOKÓŁ Z ETAPU SZKOLNEGO II EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

………………………………………

………………………………………..

Pieczęć szkoły

Data

Pełna nazwa i numer szkoły:..................................................................................................................................
Telefon kontaktowy...............................................................................................................................................
Adres do korespondencji ........................................................................................................................................
Liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: .................................................................................

Data
Lp

Nazwisko ucznia

Imię ucznia

urodzenia

Liczba
Miejsce
urodzenia

uzyskanych
punktów

Nazwiska nauczycieli
przygotowujących
ucznia do konkursu

Proszę wpisać wszystkie osoby biorące udział w etapie szkolnym wraz z wynikiem punktowym, jaki
uzyskali i wyraźnie zaznaczyć osoby zakwalifikowane do etapu regionalnego.
14

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

Podpisy członków Szkolnej Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:

Członkowie:

Dyrektor szkoły:

……………………………………

…………………………………..

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

………………………………….

Imię i nazwisko

Podpis

…………………………………….

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis

……………………………………

……………………………………

Imię i nazwisko

Podpis i pieczęć szkoły
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