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Małopolski Program Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej   

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 

 

SEPZ-I.5563.9.1.2013.AP 

Regulamin 

Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego  

„Po polsku o historii” 

  
dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2013/2014 

 

              

 

 

I. Zasady ogólne. 

1. Organizatorami konkursu Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii 

zwanego dalej Konkursem są Kuratorium Oświaty w Krakowie, Stowarzyszenie Polonistów  

i Fundacja „ Panteon Narodowy”. 

2. Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „NILA”  

w Krakowie. 

3. Konkurs jest realizowany w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej  

i Obywatelskiej. 

4. Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. Siedzibą Komisji Wojewódzkiej jest biuro Fundacji „Panteon Narodowy” 

 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 14. 

5. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez strony 

internetowe Organizatorów: www.kuratorium.krakow.pl ; www.stowarzyszeniepolonistow.pl ; 

www.panteonnarodowy.pl 

 

II. Cele konkursu: 

1. Kształtowanie świadomości językowej uczniów. 

2. Upowszechnianie wiedzy na temat  roli języka polskiego w zachowaniu tożsamości i rozwoju 

kultury narodowej. 

3. Doskonalenie umiejętności poprawnego pisania zwłaszcza nazw własnych związanych z walką  

o odzyskanie niepodległości Polski. 

 

III.  Uczestnictwo w Konkursie 
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. 

2. Przystąpienie uczniów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu. 

3. Finaliści i laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

4. Laureaci konkursu otrzymają ponadto nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Organizatorów. 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.stowarzyszeniepolonistow.pl/
http://www.panteonnarodowy.pl/
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IV.  Harmonogram Konkursu. 

Lp. Zadanie Termin 

1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) i 

odesłanie go na adres e-mail: ze@panteonnarodowy.pl 
 

do 20 września 2013 r. 

 

2. Etap szkolny 4 października 2013 r. 

3. Opublikowanie zestawu zadań i schematu oceniania na stronie 

internetowej Organizatorów konkursu. 

7 października 2013 r. 

4. Przesłanie na adres e-mail: ze@panteonnarodowy.pl  
wersji elektronicznej protokołu z eliminacji szkolnych. 

do 10 października 2013 r. 

5. Przekazanie do Komisji Wojewódzkiej protokołu z eliminacji 

szkolnych  oraz  nie więcej niż 20 prac uczniów, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów jednak nie mniej niż 60% punktów. 

14 października 2013 r. 

(decyduje data wpływu) 

5. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe  na 

stronie internetowej Organizatorów konkursu. 

18 października 2013 r. 

 

10. Etap wojewódzki 25 października 2013 r. 

11. Opublikowanie zestawu zadań i schematu oceniania na stronie 

internetowej Organizatorów konkursu. 

28 października 2013 r. 

12. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów konkursu wraz z 

listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu 

wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów konkursu. 

31 października 2013 r. 

13. Uroczyste zakończenie i podsumowanie konkursu. 15 listopada 2013 r. 

 

 

 

V. Przebieg Konkursu. 

1. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach: 

a) szkoły podstawowe, 

b) gimnazja, 

c) szkoły ponadgimnazjalne. 

2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

a) szkolnym; 

b) wojewódzkim. 

3. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. 

Szkoła zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do Regulaminu i odsyłanie go na adres e-mail: ze@panteonnarodowy.pl  

4. Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze 

szkoły, który: 

a) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli,  

w tym nauczyciel języka polskiego; 

b) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów oraz uzyskuje ich potwierdzenie, 

że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowienia, zgodnie z wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu; 

c) pobiera ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie  www.kuratorium.krakow.pl  

arkusz z tekstem dyktanda i formularz na którym uczniowie będą pisać dyktando oraz 

przygotowuje odpowiednią liczbę formularzy dla uczestników konkursu. Arkusz z tekstem 

dyktanda i formularz dla ucznia będzie można pobrać, ze strony internetowej Kuratorium Oświaty 

w Krakowie, 48 godzin  przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego; 

mailto:ze@panteonnarodowy.pl
mailto:ze@panteonnarodowy.pl
mailto:ze@panteonnarodowy.pl
http://www.kuratorium.krakow.pl/
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d) organizuje o godzinie 13.00 eliminacje szkolne w warunkach zapewniających samodzielną pracę 

uczestników; 

e) przekazuje do komisji wojewódzkiej: 

- nie więcej niż 20 prac uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów jednak nie mniej    

  niż 60% punktów możliwych do uzyskania, 

- protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie  z wzorem  

  protokołu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu; 

           -  wersję elektroniczną protokołu na adres e-mail: ze@panteonnarodowy.pl 

5. Decyzja komisji szkolnej jest ostateczna. 

6. Organizacja etapu wojewódzkiego konkursu spoczywa na Komisji Wojewódzkiej powołanej 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

7. Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje Komisja Wojewódzka na podstawie danych 

przekazanych z komisji szkolnych. 

8. Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej, w porozumieniu z wizytatorem Kuratorium Oświaty  

w Krakowie, ogłasza na stronie internetowej konkursu listę uczniów zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego. 

9.  W etapie wojewódzkim, w każdej z kategorii konkursu, może wziąć udział co najwyżej 200 

uczestników konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, 

jednak nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania. 

10. Komisja Wojewódzka organizuje i przeprowadza etap wojewódzki w warunkach zapewniających 

samodzielną pracę uczniów. 

11. Komisja Wojewódzka wyłania w każdej z kategorii konkursu: 

a) finalistów. Tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego  

i uzyskał co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania; 

b) laureatów. Tytuł laureata konkursu otrzymuje 20 uczestników konkursu, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów w etapie wojewódzkim, a także ci uczestnicy, którzy uzyskali 

identyczną liczbę punktów, jaką uzyskał dwudziesty finalista. 

12. Rozstrzygnięcie Komisji Wojewódzkiej jest ostateczne. 

13. Komisja Wojewódzka ogłasza listę finalistów i laureatów na stronie internetowej konkursu. 

14. Informacja o uroczystym zakończeniu i podsumowaniu konkursu zostanie podana w odrębnym 

komunikacie. 

 

VI. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac: 

1. Prace uczniów są kodowane. Procedurę kodowania prac ustalają przewodniczący komisji 

szkolnych i wojewódzkich. 

2. Prace uczniów są oceniane zgodnie z ustalonymi kryteriami i schematami oceniania: 

a) na etapie szkolnym przez nauczycieli szkoły – członków komisji szkolnej; 

b) na etapie wojewódzkim przez dwóch niezależnych nauczycieli (członków Komisji  

     Wojewódzkiej). 

3. Przewodniczący komisji szkolnych oraz Komisji Wojewódzkiej odpowiadają za prawidłowe 

zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 

2. Pytania w sprawie konkursu można kierować do pani Marty Janeczek, Przewodniczącej Komisji 

Wojewódzkiej Konkursu  -  tel. 12/628 64 65  e-mail: ze@panteonnarodowy.pl 

 

  oraz  na adres e-mail: nowysacz@kuratorium.krakow.pl 

 

 

 

mailto:ze@panteonnarodowy.pl
mailto:ze@panteonnarodowy.pl
mailto:nowysacz@kuratorium.krakow.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 

 

 

 

FORMULARZ   ZGŁOSZENIA 

 

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 
 

 

 
Wypełniając poniższy formularz proszę zwrócić uwagę na odrębne zgłaszanie każdej ze szkół wchodzącej 

 w skład zespołu szkół. 

 

  

Nazwa szkoły 

 

 

 

 

 

 

 
Adres szkoły 

 

 

 

 

 

 
Telefon szkoły (z kierunkowym)  

 

 

 

E-mail szkoły  

 

 

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 

 

 

 

Imię i nazwisko szkolnego 

koordynatora konkursu 

 

 

 

Kontakt do koordynatora 

(telefon, e-mail) 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu  

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 

 

 

 
 

 

Wzór oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział  

w konkursie: 

 

 

„Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka      .......................................………………………........................................................................... 

 ucznia ........................................................................................................................................................ 

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po 

polsku o historii” w roku szkolnym 2013/2014 oraz na opublikowanie: 

-  na stronie internetowej Organizatorów konkursu: www.kuratorium.krakow.pl;  

www.stowarzyszeniepolonistow.pl oraz www.panteonnarodowy.pl  na liście uczestników kolejnych 

etapów konkursu następujących danych mojego dziecka: imienia, nazwiska, nazwy szkoły oraz liczby 

uzyskanych punktów. 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Małopolskie Dyktando Niepodległościowe 

„Po polsku o historii” i akceptuję jego postanowienia”. 

 

 

 

 

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

                                                                                podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.krakow.pl/
http://www.stowarzyszeniepolonistow.pl/
http://www.panteonnarodowy.pl/
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu  

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 

 

 

 

 

 pieczątka szkoły                                    miejscowość, data                  

 

Wzór 

Protokół z etapu szkolnego konkursu 

 Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 

 

Pełna nazwa szkoły:   .................................................................................................................... 

Telefon:   ....................................................................................................................................... 

Adres:  ........................................................................................................................................... 

Gmina:  ............................................................................................................................        

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych: ..................... 

 

Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów (nie więcej niż 20 uczniów): 

  

 

Lp. 

  

 

 

Nazwisko ucznia 

  

 

 

Imię ucznia 

  
Klasa 

 

Suma 

punktów 

 

Imię i nazwisko opiekuna naukowego 

  

         
         
         
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

Podpisy członków Komisji Konkursowej: 

Przewodniczący............................................................                    

Członkowie: 

  ............................................. 

  ............................................. 

  ............................................. 

Dyrektor szkoły .............................................. 


