Załącznik do
Zarządzenia Nr 62/2017
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 26 września 2017 r.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO
DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW
Nazwa Konkursu:
„Papież Słowianin”
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.
§1
Ogólnopolski Konkurs „Papież Słowianin”, zwany dalej Konkursem, jest konkursem
tematycznym organizowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami) oraz na
podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi kuratorami oświaty
w Polsce.
§2
Łódzki Kurator Oświaty w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, w roku szkolnym
2017/2018, współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Łodzi, a także z koordynatorami
wojewódzkimi, będącym przedstawicielami innych kuratorów oświaty, na podstawie
zawartego porozumienia, o którym mowa w §1.
§3
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski recenzuje treść zadań dla etapu szkolnego oraz
testy konkursowe, wraz z kluczami odpowiedzi, dla etapu wojewódzkiego
i ogólnopolskiego.
2. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitarnej w Łodzi upowszechnia konkurs na
własnej stronie internetowej oraz zamieszcza materiały źródłowe i inne
pomocnicze dla opiekunów uczestników konkursu.
§4
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów dotychczasowych gimnazjów z terenu
Polski, zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
3. Jeżeli w klasach dotychczasowego gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza, nie
organizuje się Konkursu, uczeń może do niego przystąpić w innym
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dotychczasowym gimnazjum wskazanym przez dyrektora lub wojewódzkiego
koordynatora konkursu.
4. Dotychczasowe gimnazja swój udział w Konkursie zgłaszają do Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej do dnia 20 grudnia 2017 r. wraz z listą uczestników (zgodą
rodziców/prawnych opiekunów na opublikowanie danych osobowych dzieci) oraz
z nazwiskiem nauczyciela-opiekuna, adresem gimnazjum, telefonem, faksem,
adresem elektronicznym.
§5
I. Cele ogólne Konkursu:
1. Rozbudzenie – na przykładzie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, świadomości
możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata.
2. Ukazanie wzorca osobowego.
3. Wskazanie na potrzebę mistrza i nauczyciela – autorytetu wychowawczego.
II. Cele szczegółowe Konkursu:
Motto: Arte et ratione vivit homo – człowiek żyje na sposób konkretnej kultury
(Jan Paweł II UNESCO 1980)
1. Pogłębienie świadomości i nabycie kompetencji z zakresu wiedzy o życiu
w rodzinie.
2. Pogłębienie świadomości przynależności do konkretnej wspólnoty narodowej
i kultury. Myślenie z szacunkiem o innych narodach i kulturach.
3. Kształtowanie świadomości ostatecznej przynależności – religijny wymiar życia.
§6

I. Temat dziewiątej edycji konkursu „Papież Słowianin”” – w roku szkolnym
2017/2018:
Św. Jan Paweł II – Syn polskiego narodu, świadek i uczestnik zmagań
o wolność i niepodległość Polski1
II. Tematy zadań konkursowych na etap szkolny:
TEMAT 1: „Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…”
W oparciu o poemat Myśląc Ojczyzna oraz inne wypowiedzi papieskie spróbuj zarysować
odpowiedź na pytanie: Jak Karol Wojtyła/Jan Paweł II wyraża i uzasadnia powinność miłości
do ojczyzny?
Literatura obowiązkowa:
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W 2018 roku przypada znacząca 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.
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1. K. Wojtyła, Myśląc Ojczyzna, w: tenże, Poematy. Dramaty. Szkice & Jan Paweł II, Tryptyk
rzymski, Kraków: Znak 2004, s. 155-158; zob. też: (recytacja poematu) - Myśląc Ojczyzna
https://www.youtube.com/watch?v=VZoFWphWk0A; (tekst poematu) http://lorawa.pl/dokumenty/wyb_poezji.pdf (s. 78-81).
2. Jan Paweł II, Myśląc Ojczyzna… (Ojczyzna – naród – państwo), w: tenże, Pamięć
i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków: Znak 2005, (s. 63-92).
3. Jan Paweł II, Moje polskie dziedzictwo, w: Jan Paweł II, Autobiografia, wybrała i ułożyła
Justyna Kiljańczyk-Zięba, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003, (s. 125-125; 212).
4. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa w Warszawie
2 czerwca 1979 roku, zob.
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/5383.
5. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie
3 czerwca 1979 roku, zob.
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/544.
6. Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie w Warszawie 11 czerwca 1999 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/warszawa_1_11061999
.html.

TEMAT 2: «„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze Ziemi!… Tej Ziemi!”»:
Św. Jana Pawła II wołanie o przemianę oblicza polskiej ziemi - „Papieski
program troski o przyszłość Polski” dla młodych Polaków.
Na podstawie wybranych homilii wygłoszonych w Polsce: Plac Zwycięstwa (2.06.1979.); Do
młodzieży akademickiej przed Kościołem św. Anny (3.06. 1979.); Do młodzieży podczas
Apelu Jasnogórskiego (1983); Do młodzieży na Westerplatte (1987), spróbuj sformułować
„papieski program troski o przyszłość Polski” dla młodych Polaków.
Literatura obowiązkowa:
1. Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich – http://www.nauczaniejp2.pl/
2. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa w Warszawie
2 czerwca 1979 roku, zob. http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/538.
3. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży akademickiej zgromadzonej przed kościołem
św. Anny w Warszawie 3 czerwca 1979 roku, zob.
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/542.
4. Jan Paweł II, Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży w Częstochowie
18 czerwca 1983 roku, zob. http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/633.
5. Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej na
Westerplatte 12 czerwca 1987 roku, zob.
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/748.
6. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie
3 czerwca 1979 roku, zob. http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/565.
7. George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków: Znak 2012
(wyd. IV), Rozdział IX: „Ile dywizji ma Papież?”, Konfrontacja z imperium zła, (s. 371-412);
Rozdział X: Drogi wolności. Prawdy osobiste i publiczne, (s. 413-457); Rozdział XII: W Oku
cyklonu. Przemoc i odstępstwo, (s.501-552).
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Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich – http://www.nauczaniejp2.pl/
Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich – http://www.nauczaniejp2.pl/
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TEMAT 3: Droga do autentycznej wolności/niepodległości Polaków i Polski
w nauczaniu św. Jana Pawła II po 1989 roku – na podstawie homilii
nt. Dekalogu (1991).
Przybliż zatroskanie Jana Pawła II o kierunek zmian zachodzących w Polsce.
Literatura obowiązkowa:
1. Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich – http://www.nauczaniejp2.pl/, dokładnie zob.:
http://www.opoka.org.pl/nauczanie/papiez/jan_pawel_ii/pielgrzymka_pl1991.html.
2. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. w Koszalinie 1 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/03koszalin_02061991.html.
3. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. w Lubaczowie 3 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/11lubaczow_03061991.html.
4. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku w Masłowie w Kielcach
3 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/14kielce_03061991.html.
5. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej na lotnisku wojskowym w Radomiu
4 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/15radom_04061991.html.
6. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej w Łomży 4 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/17lomza_04061991.html.
7. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. beatyfikacyjnej Matki Bolesławy Lament
w Białymstoku 5 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/20bialystok_05061991.html.
8. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej w Olsztynie 6 czerwca 1991 roku,
zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/25olsztyn_06061991.html.
9. Jan Paweł II, Homilia w czasie mszy św. odprawionej w Płocku 7 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/29plock_07061991.html.
10. Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na
Zamku Królewskim w Warszawie 8 czerwca 1991 roku, zob.
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/34warszawa_08061991
.html.
11. Jan Paweł II, Wolność i odpowiedzialność, w: tenże, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na
przełomie tysiącleci, Kraków: Znak 2005, (s. 39-61).

§7
Wykaz literatury obowiązującej
wojewódzkiego i ogólnopolskiego:

uczestników

w

przygotowaniu

do

etapu

Ważnym tekstem – punktem odniesienia dla uczestników dziewiątej edycji
konkursu Papież Słowianin, jest:
[1] Biografia Jana Pawła II pióra Georga Weigela (Świadek nadziei. Biografia
papieża Jana Pawła II, Kraków: Znak 2012 (wyd. IV),
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[2] Teksty homilii i przemówień papieskich wygłoszonych do Polaków podczas

pielgrzymek do Polski,
[3] Należy mieć na uwadze wskazówki bibliograficzne podane przy każdym
z tematów etapu szkolnego.
§8
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:
1. szkolnym
2. wojewódzkim
3. ogólnopolskim

§9
Tryb powoływania Komisji Konkursowych:
1. Ogólnopolską Komisję Konkursową powołuje Łódzki Kurator Oświaty, na podstawie
porozumienia, o którym mowa w § 1, zawartego z innymi właściwymi kuratorami
oświaty.
2. Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołują właściwi kuratorzy oświaty, o których
mowa w ust. 1. na podstawie porozumienia zawartego z Łódzkim Kuratorem
Oświaty.
3. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy dotychczasowych gimnazjów.
Szkolne Komisje Konkursowe składają się z co najmniej dwóch nauczycieli
gimnazjum. W uzasadnionych przypadkach w skład Komisji, o której mowa w pkt. 3
może wchodzić również nauczyciel innego gimnazjum (na mocy porozumienia).
Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, terminach przeprowadzania
i warunkach udziału w Konkursie.

TRYB PRACY KOMISJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

§ 10
1. Szkolne Komisje Konkursowe:
a) organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na etapie
szkolnym,
b) oceniają prace konkursowe do dnia 16 stycznia 2018 r.,
c) ogłaszają wyniki etapu szkolnego Konkursu do dnia 17 stycznia 2018 r.,
d) przekazują protokół Szkolnej Komisji Konkursowej oraz dane uczniów wraz
z pracami do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 25 stycznia 2018 r.
2. Na etapie szkolnym Konkursu:
a) uczeń samodzielnie przygotowuje w domu pracę konkursową na jeden
z trzech tematów konkursowych wymienionych w § 6 regulaminu,
b) praca konkursowa nie może przekroczyć 5 stron maszynopisu
znormalizowanego (czcionka 12, odstęp 1,5),
5

c) uczeń składa pracę u dyrektora dotychczasowego gimnazjum do dnia
9 stycznia 2018 r. wraz z deklaracją o samodzielnym wykonaniu pracy oraz
zgodą rodziców/prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych,
d) prace etapu szkolnego oceniane są w skali 0-50 punktów wg następujących
kryteriów:
a. zawartość treściowo-problemowa (umiejętność interpretacji tekstu
w kontekście tematu, wnioskowanie) 0-25 pkt.,
b. umiejętność wykorzystania i odwołania do literatury obowiązkowej (umiejętność korzystania
z tekstów źródłowych i materiałów bibliograficznych) 0-5 pkt.,
c. umiejętność wykorzystania i odwołania do literatury dodatkowej 0-5 pkt.,
d. oryginalne ujęcie tematu 0-6 pkt.,
e. kompozycja 0-6 pkt.,
f. poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna 0-3 pkt.
e) uczniowi, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu szkolnego
Konkursu, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do dyrektora
dotychczasowego gimnazjum, w którym uczeń przystępował do Konkursu,
f) decyzja dyrektora dotychczasowego gimnazjum w sprawie uznania lub
odrzucenia odwołania, o którym mowa w lit. e) jest ostateczna.
§ 11
1. Wojewódzkie Komisje Konkursowe:
a) weryfikują wyniki konkursu etapu szkolnego do dnia 13 lutego 2018 r.,
b) ogłaszają na stronie internetowej właściwego kuratora oświaty listę uczniów
dopuszczonych do etapu wojewódzkiego, tj. 50 uczniów, którzy osiągnęli
najwyższą liczbę punktów, do dnia 15 lutego 2018 r. W przypadku równej
liczby punktów, uzyskanych przez kolejne osoby Wojewódzka Komisja
Konkursowa może zwiększyć liczbę osób zakwalifikowanych do etapu
wojewódzkiego,
c) ustalają miejsce przeprowadzania etapu wojewódzkiego konkursu,
d) organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na etapie
wojewódzkim w dniu 6 marca 2018 r., o godzinie 12.00,
e) ogłaszają na stronie internetowej właściwego kuratora oświaty wyniki etapu
wojewódzkiego do dnia 14 marca 2018 r.
f) przyznają tytuł laureata lub finalisty uczestnikom etapu wojewódzkiego,
g) przekazują do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokół Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej oraz dane uczniów wraz z pracami (z etapu szkolnego
i wojewódzkiego) do dnia 23 marca 2018 r.
2. Na etapie wojewódzkim:
a) uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze, o której
mowa w § 7 regulaminu.
b) czas pisania testu wynosi 100 minut. Prace uczniów są kodowane.
Rozkodowywanie prac następuje po ich sprawdzeniu,
c) tytuł uczestnika etapu wojewódzkiego Konkursu uzyskuje uczeń, który został
zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego,
d) tytuł finalisty etapu wojewódzkiego Konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co
najmniej 50% liczby możliwych punktów,
e) laureatami etapu wojewódzkiego Konkursu zostaje 5 uczniów spośród
finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej
liczby punktów liczba laureatów może być większa,
6

f) uczniowi, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu wojewódzkiego
Konkursu, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do przewodniczącego
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,
g) decyzja przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w sprawie
uznania lub odrzucenia odwołania, o którym mowa w lit. f) jest ostateczna.

§ 12
1. Ogólnopolska Komisja Konkursowa:
a) analizuje wyniki nadesłane przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe.
Kwalifikuje uczniów z najwyższą liczbą punktów do etapu ogólnopolskiego
do dnia 29 marca 2018 r.,
b) podaje na stronie internetowej Łódzkiego Kuratora Oświaty listę 50 uczniów
dopuszczonych do etapu ogólnopolskiego, którzy osiągnęli najwyższą liczbę
punktów do dnia 30 marca 2018 r. W przypadku równej liczby punktów,
uzyskanych przez kolejne osoby Ogólnopolska Komisja Konkursowa może
zwiększyć liczbę osób zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego,
c) organizuje, przeprowadza i dokumentuje eliminacje konkursowe na etapie
ogólnopolskim w dniu 18 maja 2018 r.,
d) ogłasza ostateczne wyniki Konkursu w dniu 25 maja 2018 r.,
e) przyznaje tytułu laureata lub finalisty uczestnikom etapu ogólnopolskiego,
f) ogłasza miejsce i termin uroczystego zakończenia Konkursu i wręczenia
nagród.
2. Na etapie ogólnopolskim:
a) uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze o której mowa
w § 7 regulaminu,
b) czas pisania testu wynosi 120 minut,
c) tytuł uczestnika etapu ogólnopolskiego Konkursu uzyskuje uczeń, który został
zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego,
d) tytuł finalisty etapu ogólnopolskiego Konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał
co najmniej 50% możliwych punktów,
e) laureatami etapu ogólnopolskiego Konkursu zostaje 5 uczniów, spośród
finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku równej
liczby punktów liczba laureatów może być większa,
f) uczniowi, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu ogólnopolskiego
Konkursu, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do przewodniczącego
Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
g) decyzja przewodniczącego Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej w sprawie
uznania lub odrzucenia odwołania, o którym mowa w lit. f) jest ostateczna.

§ 13
Obserwatorami prac Komisji Konkursowych mogą być upoważnieni, na etapie
ogólnopolskim przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz na etapach wojewódzkich
przez właściwych kuratorów oświaty:
a) pracownicy nadzoru pedagogicznego,
b) pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli,
c) pracownicy okręgowej komisji egzaminacyjnej.
7

§ 14
1. Dokumentacja z przebiegu prac Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej składana jest
w Kuratorium Oświaty w Łodzi, w Wydziale Rozwoju Edukacji.
2. Dokumentacja z przebiegu prac Wojewódzkich Komisji Konkursowych składana
jest we właściwym Kuratorium Oświaty.
3. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych składana jest
Przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
4. Dokumentację z przebiegu prac Komisji Konkursowych, o których mowa w ust.1
i 2 stanowią: protokoły z przebiegu poszczególnych etapów konkursowych oraz
listy uczestników, finalistów i laureatów konkursów z eliminacji wojewódzkich
i ogólnopolskiej.
5. Protokół z eliminacji szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskiej powinien zawierać:
1) datę przeprowadzenia eliminacji,
2) nazwę konkursu,
3) skład Szkolnej/ Wojewódzkiej/ Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej,
4) liczbę wszystkich uczestników etapu,
5) liczbę uczniów i szkół, których uczniowie uczestniczyli w konkursie,
6) liczbę punktów uzyskanych przez uczestników etapu szkolnego/wojewódzkiego/
ogólnopolskiego,
7) listę uczestników, finalistów i laureatów etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego
z następującymi danymi: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, pełna nazwa
i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, liczbą punktów zdobytych przez uczestnika
eliminacji,
8) informację o decyzjach podjętych przez przewodniczącego Szkolnej/
Wojewódzkiej/ Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej w sprawach nieuregulowanych
niniejszym regulaminem,
9) podpisy przewodniczącego i członków komisji.
§ 15
1. Uprawnienia finalistów i laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego
„Papież Słowianin”:
Finalista i Laureat etapu wojewódzkiego oraz etapu ogólnopolskiego otrzymuje
punkty, uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne
2017/2018 – 2018/2019 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum;
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§ 16
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Niestawienie się ucznia w terminie rozpoczęcia konkursu oznacza rezygnację
z udziału w konkursie. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację
szkolną.
2. W pracach Szkolnych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału nauczyciele –
rodzice uczniów, którzy biorą udział na etapie szkolnym.
3. W pracach Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej nie mogą brać
udziału nauczyciele, których uczniowie zakwalifikowali się do ww. etapu.
4. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej
Szkolnej/ Wojewódzkiej/.Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.
5. Organizator i właściwi kuratorzy oświaty mogą pozyskiwać partnerów
do współpracy przy organizacji Konkursu.
6. Organizator i właściwi kuratorzy oświaty mogą występować do instytucji
i organizacji o honorowe, naukowe, medialne i zwykłe patronaty.
7. Łódzki Kurator Oświaty może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łodzi z prośbą o pomoc w sprawdzeniu poprawności testów zadań i kluczy
odpowiedzi, o których mowa w § 3 ust. 1.
8. Finaliści i laureaci etapu wojewódzkiego/ ogólnopolskiego otrzymują stosowne
dyplomy i zaświadczenia wydane przez właściwych kuratorów oświaty/Łódzkiego
Kuratora Oświaty oraz uprawnienia, o których mowa w §15 ust. 1. Finaliści
i laureaci etapu ogólnopolskiego dodatkowo otrzymują nagrody rzeczowe.
9. Uczestnicy
etapu
wojewódzkiego/ogólnopolskiego
otrzymują
dyplomy
potwierdzające udział w konkursie.
10. Nauczyciele opiekunowie finalistów i laureatów otrzymują stosowne
zaświadczenia.
11. Uczniowie, którzy napisali najlepszą pracę na etapie szkolnym i zostali
zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego otrzymają wyróżnienie Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej.
12. Prace pisemne uczestników Konkursu z etapu szkolnego, wojewódzkiego
i ogólnopolskiego mogą zostać komisyjnie wybrakowane po zakończeniu konkursu
z końcem roku szkolnego, w którym go zorganizowano.
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