IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii”
dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, klas VII-VIII
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych

Regulamin Konkursu
1. Organizatorami konkursu Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
zwanego dalej Konkursem są Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy
Wydziale Polonistyki UJ.
2. Siedzibą Organizatorów jest biuro Fundacji „Zawsze Warto”: 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska
23/8.
3. Na terenie województw przebieg konkursu realizują i koordynują Partnerzy wojewódzcy wraz z
powołanymi Wojewódzkimi Komisjami Konkursowymi, zw. dalej Komisją Wojewódzką
(Załącznik nr 2).
4. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Konkursu są przekazywane bezpośrednio
przez aplikację Konkursu: http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/ oraz przez strony
internetowe Organizatorów: www.zawszewarto.pl, www.stowarzyszeniepolonistow.pl
I. Cele Konkursu
1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii
narodowej.
2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych
związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918-1989).
3. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym
kultury języka polskiego.
4. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.
II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
2. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
3. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
a) szkoły podstawowe klasy IV-VI,
b) szkoły podstawowe klasy VII-VIII,
c) szkoły ponadpodstawowe.
4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) szkolnym – dyktando
b) wojewódzkim – dyktando.
5. W etapie wojewódzkim może wziąć udział: co najwyżej po 70 uczestników z każdej kategorii,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75%
punktów możliwych do uzyskania.
6. Laureatami Konkursu zostaje maks. 20 uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy
uzyskali najwyższą liczbę punktów w każdym z województw, jednak nie mniej niż 85 %.
Laureaci Konkursu – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych – zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, szkół i placówek: § 6.1 pkt. 5c w sprawie sposobu przeliczania na
punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym – mogą
otrzymać 2 punkty.

Wszyscy Laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia (dyplomy) potwierdzające uzyskany wynik,
a najlepsi dodatkowo nagrody książkowe lub rzeczowe.
7. Honorowymi Laureatami Edycji Ogólnopolskiej Konkursu w każdej z trzech grup wiekowych
zostaje laureat z najlepszym wynikiem, jednak nie mniejszym niż 95%. Organizatorzy przewidują
dodatkowe nagrody specjalne oraz dyplomy.
III. Przebieg Konkursu
Konkurs realizowany jest w obu etapach w tych samych terminach (dzień i godzina) dla wszystkich
uczestników – harmonogram (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Przebieg Konkursu – etap szkolny
1. W etapie szkolnym Konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
Szkoła zgłasza udział w Konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na aplikacji
Konkursu http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/. Wejście do aplikacji Konkursu możliwe
także ze strony Fundacji „Zawsze Warto”: www.zawszewarto.pl, Stowarzyszenia Polonistów:
www.stowarzyszeniepolonistow.pl
2. Szkoła, która zarejestruje swój udział, otrzymuje mailowe potwierdzenie rejestracji (do 48
godzin). Kolejne wejścia na stronę Konkursu odbywają się po zalogowaniu na podstawie
indywidualnego hasła. Przypominamy, że w rozumieniu Regulaminu szkoła to instytucja danej
kategorii wiekowej uczniów; osobno należy zarejestrować każdą kategorię wiekową uczniów
danej szkoły, obierając inne loginy i hasła dostępu.
3. Organizacja etapu szkolnego Konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze
szkoły, który:
a) powołuje Szkolną Komisję Konkursową, w skład której wchodzi (o ile to możliwe) co
najmniej dwóch nauczycieli języka polskiego;
b) wyznacza przewodniczącego komisji konkursowej, który pełni funkcję szkolnego
koordynatora konkursu; wsparciem dla tej osoby jest PORADNIK DLA SZKOLNEGO
KOORDYNATORA KONKURSU dostępny na stronie Konkursu;
4. Zadania szkolnego koordynatora Konkursu:
a) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w Konkursie lub
zgodę pełnoletnich uczestników na udział ucznia w Konkursie oraz uzyskuje ich
potwierdzenie, że zapoznali się z Regulaminem i akceptują jego postanowień zgodnie
z wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu; oświadczenia te zostają w szkole;
b) jest odpowiedzialny za przekazanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz za
uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w Konkursie lub
zgodę pełnoletnich uczestników na przetwarzanie do celów Konkursu danych osobowych
uczniów, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu; oświadczenia te
zostają w szkole.
c) po zalogowaniu się na podstawie indywidualnego hasła pobiera z aplikacji Konkursu
formularz, na którym uczniowie będą pisać dyktando;
d) po zalogowaniu się na podstawie indywidualnego hasła pobiera z aplikacji Konkursu arkusz z
tekstem dyktanda oraz zasady oceniania i punktowania. Materiały będą dostępne 24 godziny
przed terminem rozpoczęcia etapu szkolnego;
e) organizuje o godzinie 13.00 w terminie podanym w Harmonogramie Konkursu (Załącznik
nr 1 do Regulaminu) eliminacje szkolne w warunkach zapewniających samodzielną pracę
uczestników;
f) koordynuje sprawdzanie prac uczestników Konkursu przez członków komisji szkolnej;
g) przesyła poprzez aplikację Konkursu wersję elektroniczną protokołu z eliminacji szkolnych
w terminie podanym w Harmonogramie Konkursu (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
h) przekazuje do właściwej Komisji Wojewódzkiej:
 prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów – w celu ich kwalifikacji;



protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku. Wydruk protokołu
jest możliwy po wypełnieniu elektronicznego protokołu w aplikacji Konkursu. Wzór
protokołu do wglądu (Załącznik nr 5 do Regulaminu).
 Przypominamy, że dla każdej kategorii wiekowej uczniów wypełniamy osobny protokół
elektroniczny, po zalogowaniu się do stosownego rejestru;
i) na bieżąco śledzi harmonogram Konkursu na każdym etapie (Załącznik nr 1).
Przebieg Konkursu – etap wojewódzki
1. Kwalifikacji do etapu wojewódzkiego dokonuje Komisja Wojewódzka na podstawie protokołów
i prac przekazanych przez komisje szkolne; rozstrzygnięcie Komisji Wojewódzkiej jest ostateczne.
2. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego ogłaszana jest w aplikacji Konkursu
(http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/) oraz na stronach internetowych Organizatorów.
3. Za organizację i przebieg etapu wojewódzkiego odpowiadają Partnerzy wojewódzcy wraz
z powołanymi przez siebie Komisjami Wojewódzkimi.
4. Do zadań Partnera Wojewódzkiego należy:
a) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Konkursu;
b) ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego oraz listy laureatów w aplikacji Konkursu (http://
www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/) oraz na stronach internetowych Organizatorów;
c) przygotowanie dyplomów (zaświadczeń) dla laureatów według wzoru (Załącznik nr 6 do
Regulaminu);
d) przygotowanie listów gratulacyjnych dla opiekunów naukowych;
e) zorganizowanie uroczystej Gali finałowej Konkursu;
f) zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do końca roku szkolnego.
5. Informacja o uroczystym zakończeniu (Gali) i podsumowaniu Konkursu zostanie podana
w odrębnym komunikacie.
IV. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac
1. Prace uczniów są kodowane. Procedurę kodowania prac ustalają przewodniczący komisji
szkolnych i wojewódzkich.
2. Prace uczniów zgodnie z ustalonymi przez Organizatorów kryteriami i schematami oceniają:
a) na etapie szkolnym – dwaj nauczyciele języka polskiego – członkowie Szkolnej Komisji
Konkursowej. W wyjątkowej sytuacji jeden z nich może być nauczycielem innego przedmiotu
humanistycznego,
b) na etapie wojewódzkim – 2 członków Komisji Wojewódzkiej.
3. Przewodniczący komisji szkolnych i wojewódzkich odpowiadają za prawidłowe zabezpieczenie
prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania.
4. Kryteria oceniania i punktowania prac konkursowych ustalają Organizatorzy.
5. Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego
PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.
V. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.
2. Szczegółowe informacje w sprawie Konkursu:
e-mail: dyktando@zawszewarto.pl
oraz Komisje Wojewódzkie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Harmonogram Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

L.p.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Zadanie
Zgłoszenie przez szkołę udziału w Konkursie – wypełnienie
elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
internetowej Fundacji „Zawsze Warto”: www.zawszewarto.pl lub
http://www.dyktandoniepodleglosciowe.pl/
Etap szkolny
Opublikowanie tekstu dyktanda i schematu oceniania na stronie
internetowej Organizatorów Konkursu.
Przesłanie poprzez stronę Konkursu wersji elektronicznej
protokołu z eliminacji szkolnych.
Przekazanie do właściwej Komisji Wojewódzkiej protokołu z
eliminacji szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy zdobyli co
najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania, w celu ich
weryfikacji.
Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu
wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów Konkursu
oraz podanie adresu i innych danych dotyczących przebiegu etapu
wojewódzkiego na stronie internetowej Organizatorów Konkursu
Etap wojewódzki
Opublikowanie tekstu dyktanda i schematu oceniania na stronie
internetowej Organizatorów Konkursu.
Ogłoszenie listy wojewódzkich laureatów Konkursu wraz z listą
zawierającą wyniki punktowe uczestników etapu wojewódzkiego
na stronie internetowej Organizatorów Konkursu.
Uroczyste podsumowania Konkursu, gale wojewódzkie

Termin
Do 27.09.2021 r.
(poniedziałek)
29.09.2021 r. (środa)
30.09.2021 r.
8.10.2021 r. (piątek)
15.10.2021 r.
(decyduje data wpływu)
21.10.2021 r.

26.10.2021 r. (wtorek)
27.10.2021 r.
5.11.2021 r.
16-20.11.2021 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Organizatorzy edycji wojewódzkich – Wojewódzkie Komisje Konkursowe
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Małopolskie – Główni Organizatorzy Konkursu:
Fundacja Zawsze Warto
Stowarzyszenie Polonistów
Siedziba Małopolskiej Komisji Konkursowej:
Fundacja „Zawsze Warto”
ul. Radziwiłłowska 23/8, 31-026 Kraków
e-mail: dyktando@zawszewarto.pl
Dolnośląskie:
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
Siedziba Dolnośląskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu
al. Brücknera 10, 51-410 Wrocław
e-mail: anna.mackowska.ibe@gmail.com
Opolskie:
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
Siedziba Opolskiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddz. Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu
ul. Stanisława Dubois 28, 45-070 Opole
e-mail: a.domagala@lo3.opole.pl
Podkarpackie:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
Siedziba Podkarpackiej Komisji Konkursowej:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie
ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów
e-mail: czarnik.miroslaw@lo-strzyzow.pl lub lo.strzyzow@gmail.com
Śląskie:
Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
Siedziba Śląskiej Komisji Konkursowej:
Zespół Szkół im. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu
ul. Piłsudskiego 8, 42-700 Lubliniec
e-mail: dyktando.ksw@gmail.com; dyktando@szkolaedytystein.pl
Świętokrzyskie:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
Siedziba Świętokrzyskiej Komisji Konkursowej:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Kielcach
ul. Świętego Stanisława Kostki 17, 25-341 Kielce
e-mail: dyrektor2@kostka-kielce.pl
Pomorskie:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
Siedziba Pomorskiej Komisji Konkursowej:
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
ul. Wolności 22B, 81-327 Gdynia
e-mail: konkurs@lo2gdynia.pl

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

WZÓR

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów
biorących udział w Konkursie:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe
„Po polsku o historii” w roku szkolnym 2021/2022 (dotyczy ucznia pełnoletniego)* mojego dziecka
(dotyczy ucznia niepełnoletniego)*.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu IX Ogólnopolskie Dyktando
Niepodległościowe „Po polsku o historii” i akceptuję jego postanowienia.
……………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

………………………………

………………………………………………………

miejscowość, data

podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia*

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
KLAUZULA INFORMACYJNA
DANE OSOBOWE
dla Uczestników Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie
ogólne o ochronie danych lub RODO), niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani oraz (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka danych osobowych będzie Fundacja „Zawsze Warto” z siedzibą w Krakowie (31-026), ul. Radziwiłłowska 23/8, KRS: 0000551401;
2. Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe będą
przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia IX Ogólnopolskiego Konkursu Dyktando Niepodległościowe „Po polsku
o historii” oraz zapewnieniu Pana/Pani dziecka udziału w tym konkursie, na podstawie art.
6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia ogólnego
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1
lit c) Rozporządzenia ogólnego,
3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku uczestnictwem w wyżej wskazanym konkursie jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konkursie – bez wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych nie jest to możliwe.
4. Posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich oraz (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka danych,
ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych
w Rozporządzeniu ogólnym;
2. Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom przetwarzającym dane w celu
określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie
umowy z Administratorem.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani
dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4. Pana/Pani lub (w przypadku uczniów niepełnoletnich) Pana/Pani dziecka dane osobowe będą
przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z
przepisów prawa, jednakże nie krócej niż 10 lat.
5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że jego dane osobowe przetwarzane są przez
administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
WZÓR
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów
biorących udział w Konkursie
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
 Zapoznałem się z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych przez
administratora danych osobowych to jest Fundację „Zawsze Warto” z siedzibą w Krakowie,
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka / moich
(dotyczy ucznia pełnoletniego)*

...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

...................................................................................................................................................................
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego / moim (dotyczy ucznia pełnoletniego)* udziałem w Konkursie
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w roku szkolnym 2021/2022.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu IX Ogólnopolskie Dyktando
Niepodległościowe „Po polsku o historii” i akceptuję jego postanowienia.
.....................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu
(www.zawszewarto.pl oraz www.stowarzyszeniepolonistow.pl) wyników punktowych mojego dziecka /
moich (dotyczy ucznia pełnoletniego)* uzyskanych w poszczególnych etapach w/w Konkursu w roku
szkolnym 2021/2022.
.....................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia*

Oświadczam, że zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku (dotyczy ucznia pełnoletniego)* /
wizerunku mojego dziecka przez Organizatorów Konkursu i rozpowszechnianie mojego wizerunku
utrwalonego na zdjęciach oraz filmach, udostępnionych przeze mnie Organizatorom Konkursu lub
wykonanych w trakcie wydarzeń organizowanych w ramach Konkursu IX Ogólnopolskie Dyktando
Niepodległościowe „Po polsku o historii” polegające w szczególności na wykorzystywaniu w
materiałach promocyjnych i informacyjnych Konkursu oraz umieszczaniu takich zdjęć na stronach
internetowych Organizatorów Konkursu (www.zawszewarto.pl oraz www.stowarzyszeniepolonistow.pl).
.....................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia*
*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
………………………………………………...
pieczątka szkoły
………………………………………………...
miejscowość, data

WZÓR
(protokół zostanie wygenerowany do wydruku po wypełnieniu danych w aplikacji Konkursu)
Protokół z etapu szkolnego konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
Pełna nazwa szkoły:
Telefon:
Adres:
Gmina:
Województwo:
Kategoria wiekowa:

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

Liczba wszystkich uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych danej kategorii wiekowej: .......
Uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów
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 ....................................................

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu
IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

(miejsce i data) ……………..

ZAŚWIADCZENIE
nr ……..

Imię i nazwisko
urodzony...................w...............
uczeń Szkoły ………......... w.......................
został

LAUREATEM
IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”
dla uczniów klas………szkół……… w województwie …...
w roku szkolnym 2021/2022
zajmując ....... miejsce

