Regulamin VI edycji konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!
Drodzy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych!

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić uczniów do wzięcia udziału w VI edycji konkursu
„I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej”, przebiegającego w tym roku pod
hasłem „Przygoda z wyobraźnią”.
Konkurs adresowany jest tradycyjnie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
województwa dolnośląskiego, choć w tegorocznej edycji, po raz pierwszy w historii imprezy
wezmą udział uczniowie z wybranych, polskich szkół z terenu Rosji, Białorusi, Litwy, Mołdawii
oraz Ukrainy.
Nasz konkurs jest wyjątkowy, ponieważ wykracza poza kształcenie literackie, korelując z innym
dziedzinami kultury - szczególnie sztuki i filmu.
Zachęcamy do skorzystania z proponowanej przez nas oferty, życząc sukcesów oraz satysfakcji
z efektów własnej pracy. Jednocześnie wyrażamy uznanie dla nauczycieli, którzy systematycznie
przygotowują dzieci i młodzież do udziału w konkursie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Szkół w Łozinie
Ilona Nowaczyk

Koordynator konkursu
mgr Mieczysława Szyszko

Przewodnicząca
do spraw związanych z organizacją konkursu
Magdalena Hruszowiec
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Regulamin VI edycji konkursu „I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej”
Łozina, dnia 3.10.2

REGULAMIN
VI EDYCJI KONKURSU POLONISTYCZNEGO
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM NIE TYLKO
LITERATURY POLSKIEJ
(w wersji rozszerzonej o związki z innymi dziedzinami sztuki)
2012/2013
Konkurs wiedzy o literaturze i sztuce, organizowany dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych w województwie dolnośląskim oraz uczniów wybranych szkół z Białorusi,
Ukrainy, Mołdawii, Litwy i Rosji.

Oficyna Wydawnicza
ATUT
Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe

Gminnna Biblioteka
Publiczna
w Długołęce

Gmina Długołęka

Centrum
Edukacji Nauczycielskiej
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§1 Zagadnienia ogólne

1. Konkurs „I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury Polskiej” jest konkursem
wojewódzkim skierowanym do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
z województwa dolnośląskiego, a także uczniów wybranych szkół z Białorusi, Ukrainy,
Mołdawii, Litwy i Rosji.
2. Program konkursu nawiązuje we wszystkich etapach, do Podstawy Programowej MEN
z zakresu edukacji sztuki i literatury w szkole podstawowej i gimnazjum. Opracowane przez
komisję konkursową tematy mają charakter przekrojowy (problemowy). Sprawdzają
umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu różnych tekstów kultury.
3. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, zasad i miejsca przeprowadzenia konkursu
wraz z kartą zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Zespołu Szkół w Łozinie
www.zslozina.edupage.org.

§ 2 Organizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Łozinie z siedzibą przy ul Milickiej 10,
55-095 Mirków, reprezentowany przez Dyrektora – p. Ilonę Nowaczyk.
2. Nad przebiegiem i realizacją zadań wynikających z organizacji poszczególnych etapów
konkursu czuwa Dyrektor Zespołu Szkół w Łozinie oraz koordynator prac związanych
z realizacją projektu – p. Mieczysława Szyszko.
3. Sprawy sporne, nieprzewidziane niniejszym regulaminem, pozostają wyłącznie w gestii
Organizatora i będą rozpatrywane przez specjalnie powołany przez niego zespół.

§3

Cele konkursu

1. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnej opinii.
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych, twórczego myślenia oraz
wyobraźni.
3. Propagowanie właściwych postaw patriotycznych i obywatelskich.
4. Rozbudzenie szacunku do języka ojczystego i wszelkich wytworów polskiej sztuki.
5. Podnoszenie wyników nauczania.
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6. Wykorzystywanie rożnych źródeł informacji.
7. Umocnienie więzi młodych Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą z Ojczyzną, jej
językiem i kulturą.
8. Integracja dzieci i młodzieży polonijnej z ich rówieśnikami z Polski.
9. Wzajemnie zbliżenie do siebie młodych Polaków mieszkających poza granicami Kraju.

§ 4 Adresaci konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla:
1. Uczniów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego.
2. Uczniów szkół gimnazjalnych z województwa dolnośląskiego.
3. Dzieci i młodzieży uczęszczającej do polskich szkół położonych na Ukrainie, w Białorusi,
Mołdawii, Litwie i Rosji, przy czym uczniowie spoza granic Polski podzieleni zostają na
dwie grupy wiekowe:
- rocznik 1998 – 2000 zaliczony zostaje do grupy uczniów szkoły gimnazjalnej
w rozumieniu § 4 ust. 2
- rocznik 2001 – 2003 zaliczony zostaje do grupy uczniów szkoły podstawowej
w rozumieniu § 4 ust. 1

§ 5 Zgłoszenie szkoły do konkursu

1. Do konkursu mogą przystąpić szkoły posiadające dostęp do pracowni komputerowej
ze stałym łączem internetowym, komunikator skype, głośniki komputerowe i kamerę
internetową.
2. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest karta zgłoszenia podpisana
przez dyrektora szkoły.
3. Aby zgłosić szkołę do konkursu należy dostarczyć kartę zgłoszenia, zamieszczoną na stronie
internetowej Organizatora, w terminie do dnia 14 listopada 2012 r., do godziny 14.00 na
jego adres z dopiskiem „Zgłoszenie szkoły do konkursu „I Ty możesz zostać mistrzem nie
tylko Literatury Polskiej” lub przesłać faxem pod numer 71 315-48-70.
4. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia w terminie, nie może uczestniczyć w konkursie.
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5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do powołania komisji, której zadaniem będzie
zgromadzenie materiałów oraz dokumentów związanych z realizacją zadań konkursowych.
6. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i
rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
przebiegiem konkursu.
7. Dyrektor szkoły, której uczniowie przystępują do konkursu, odpowiada za uzyskanie zgody
rodziców uczniów, biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby konkursu (załącznik nr 1).
8. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie
i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, nie zostaje dopuszczony do
konkursu.
9. Administratorem zebranych danych osobowych jest Zespół Szkół w Łozinie.

§ 6 Etapy konkursu. Przebieg konkursu

1.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, Małego Finału i Dużego Finału.

2.

Etap szkolny oraz Mały Finał przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa. W przypadku
zdarzeń losowych uniemożliwiających przeprowadzenie konkursu w wyznaczonym
terminie, (np. brak prądu ) dyrektor szkoły niezwłocznie informuje telefonicznie
Organizatora, który podejmie odpowiednie decyzje.

3.

I Etap konkursu zwany szkolnym - przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana
przez dyrektora szkoły, która przynajmniej dwa dni przed rozpoczęciem konkursu otrzyma
w zalakowanej kopercie materiały oraz instrukcję do przeprowadzenia etapu szkolnego.
a) Uczniowie szkoły podstawowej piszą opowiadanie inspirowane dziełem sztuki
(90 minut).
b) Uczniowie gimnazjum piszą opowiadanie inspirowane dziełem sztuki

(120

minut).
c) Etap szkolny ocenia powołana przez dyrektora szkoły komisja konkursowa, która
faksem przesyła protokół z przebiegu konkursu, pięć najlepszych prac oraz kartę
zgłoszenia uczniów do następnego etapu – 71 315-48-70.
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4.

II Etap konkursu – Mały Finał - przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa, powołana
przez dyrektora szkoły. Uczestnicy piszą prace na platformie internetowej. Na 7 dni przed
terminem II etapu konkursu nauczyciele opiekunowie otrzymają drogą mailową instrukcję
korzystania z platformy oraz instrukcję przeprowadzenia Małego Finału. Tematy
konkursowe zostaną umieszczone na platformie w dniu przeprowadzenia II etapu.
d) Uczniowie szkół podstawowych w terminie określonym w § 9, piszą w pracowniach
komputerowych baśń inspirowaną dziełem sztuki (90 minut). Praca nie może
przekroczyć dwóch stron A4 (czcionka 14, Times New Roman, zapisana w formacie
PDF).
e) Uczniowie gimnazjum w terminie określonym w § 9 piszą w pracowni
komputerowej legendę inspirowaną dziełem sztuki (120 minut). Praca nie może
przekroczyć trzech stron A4 (czcionka 14, Times New Roman, zapisana w formacie
PDF).
f) Powołana przez Organizatora Komisja Małego Finału, w skład której wejdą
koordynatorzy regionalni, wytypuje 28 najlepszych prac. Organizatorzy zastrzegają
sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia liczby prac, biorąc pod uwagę ich
wartość.
g) Lista osób, które zakwalifikowały się do ostatniego etapu konkursu, umieszczona
zostanie na platformie oraz stronie internetowej Organizatora.
h) Uczestnicy, zakwalifikowani do III etapu, wybierają z przesłanej do nauczycieli
opiekunów listy temat prezentacji.

5.

III etap konkursu zwany Dużym Finałem odbędzie się w Zespole Szkół w Łozinie
i przeprowadzi go Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Organizator nawiąże
bezpośredni kontakt z finalistami z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Litwy i Rosji poprzez
łącze internetowe - wideokonferencja.

a) Termin Dużego Finału wyznacza się na dzień
- 16.05. 2013, godz. 9.00 czasu polskiego – szkoły podstawowe
- 17.05. 2013, godz. 9.00 czasu polskiego – gimnazjum

b) Każdy

uczestnik tego etapu pozostaje pod opieką prowadzącego go nauczyciela

opiekuna.
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c)

Każdy z uczestników Dużego Finału zobowiązany jest do przedstawienia, w podanej
przez Organizatora kolejności, dziesięciominutowej prezentacji.

d) Prezentacje

ocenia Komisja Dużego Finału wg ustalonych przez Organizatora

kryteriów.

e)

Przewidywany czas zakończenia ostatniego etapu konkursu – godzina 1500 .

f)

Uroczyste wręczenie nagród – godzina 1530.

§ 7 Komisje konkursowe, ich zadania i tryb powoływania

1. Szkolna Komisja Konkursowa (SKK)
1) Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły.
2) Przewodniczącym SKK jest dyrektor lub wicedyrektor szkoły
3) Do zadań SKK należy:
a) zapoznanie się z przesłaną przez Organizatora instrukcją korzystania z platformy;
b) zabezpieczenie poufności otrzymanych materiałów do czasu konkursu;
c) wyświetlenie uczestnikom konkursu, cyfrowej kopii dzieła sztuki otrzymanej na płycie CD;
d) przeprowadzenie Małego Finału w pracowniach internetowych;
e) sprawdzenie prac uczniów;
f) sporządzenie protokołu (formularz z regulaminu) z załączoną imienną listą uczestników
konkursu;
g) przesłanie faksem pięciu najlepszych prac, protokołu z przebiegu konkursu oraz karty zgłoszenia
uczniów do następnego etapu – 71 315-48-70 .
4) Za prawidłową realizację zadań SKK odpowiada Przewodniczący SKK.

2. Komisja Małego Finału (KMF)
1) Komisję Małego Finału powołuje Organizator.
2) W skład komisji wchodzą koordynatorzy regionalni powołani przez Organizatora.
3) Koordynator otrzymuje do sprawdzenia prace uczniów ze szkół położonych poza jego
miejscem pracy.
4) Przewodniczącym KMF jest koordynator konkursu – mgr Mieczysława Szyszko.
5) Do zadań Komisji Małego Finału należy:
a) Sprawdzenie prac uczniów;
b) Wytypowanie najlepszych 28 prac spośród nadesłanych przez szkoły
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3. Komisja Dużego Finału (KDF)
1) Komisję Dużego Finału powołuje Organizator.
2) Przewodniczącym KDF jest Dyrektor Zespołu Szkół w Łozinie – mgr Ilona Nowaczyk
3) Do zadań Komisji Dużego Finału należy:
a) Zapoznanie się z prezentacjami uczestników konkursu;
b) Ocena prezentacji uczestników konkursu zgodnie z otrzymanymi kryteriami;
c) Wyłonienie Mistrza nie tylko Literatury Polskiej;
d) Wręczenie dyplomów zwycięzcom konkursu oraz osobom wyróżnionym.

§ 8 Podsumowanie wyników konkursu

Uroczyste zakończenie VI edycji konkursu „ I Ty możesz zostać Mistrzem nie tylko Literatury
Polskiej” z udziałem zaproszonych osób wraz z wręczeniem nagród odbędzie się:
- dla uczniów szkół podstawowych – 16 maja 2013
- dla gimnazjalistów – 17 maja 2013

§ 9 Harmonogram konkursów
Szkoły Podstawowe
5.10.2012
do 14. 11. 2012,
do godz. 14.00 czasu
polskiego
23. 11. 2012
Godz. 9.00 czasu
lokalnego

Szkoły Gimnazjalne
5.10.2012
do 14. 11. 2012,
do godz. 12.00 czasu
polskiego.
23.11.2012
Godz. 9.00 czasu
lokalnego

Przesyłanie przez szkoły protokołów z
przebiegu etapu szkolnego
Ogłoszenie wyników etapu szkolnego
Przeprowadzenie Małego Finału

do 3.12.2012

do 3.12.2012

3.01.2013
20.02.2013
9.00 - 12.00 czasu
polskiego

3.01.2013
21.02.2013
9.00 - 13.00 czasu
polskiego

Ogłoszenie wyników Małego Finału
Przeprowadzenie Dużego Finału
Ogłoszenie wyników

19.03.2013
16. 05. 2013
9.00 – 15.00 czasu
polskiego

19.03.2013
17.05.2013
9.00-15.00 czasu
polskiego

Przesłanie informacji o konkursie do szkół
Zgłoszenie szkół do konkursu – I etap

etap szkolny
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Opracowany projekt realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem
dolnośląskiego konkursu humanistycznego:
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM NIE TYLKO LITERATURY POLSKIEJ
(w wersji rozszerzonej o sztukę)
ma strukturę otwartą. Będzie uzupełniany i dokumentowany w trakcie realizacji kolejnych etapów.
Jego ocena opierać się będzie w oparciu o zebrane ankiety, wywiady i rozmowy przeprowadzone
z uczestnikami i odbiorcami projektu.
Koordynator konkursu
mgr Mieczysława Szyszko

Przewodnicząca
do spraw związanych z organizacją konkursu
Magdalena Hruszowiec
Łozina, dnia 3.10.2012
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ZAŁĄCZNIK 1

OŚWIADCZENIE

„Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka:
......................................................................................................................,
ucznia klasy……… szkoły.......................................................................,
do celów związanych z jego udziałem w Dolnośląskim Konkursie „I Ty możesz zostać Mistrzem nie
tylko Literatury Polskiej” w roku szkolnym 2012/2013.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora nadesłanych wytworów pracy
mojego dziecka.

Data i czytelny podpis rodzica: …………………………………………………….
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ZAŁĄCZNIK 2

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO KONKURSU
POLONISTYCZNEGO
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM NIE TYLKO LITERATURY POLSKIEJ
(14 listopada 2012 r. - fax 71 315-48-70)

I. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………..........................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II.

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/LI (OPIEKUNA)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

III. KONTAKT (telefon, e-mail nauczyciela / opiekuna)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest posiadanie łącza internetowego,
komunikatora skype, głośników komputerowych i kamery internetowej.

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

PIECZĘĆ SZKOŁY
PODPIS DYREKTORA
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ZAŁĄCZNIK 3
KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ DO KONKURSU
POLONISTYCZNEGO
I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM NIE TYLKO LITERATURY POLSKIEJ
(14 listopada 2012 r. - fax 71 315-48-70)

I. NAZWA I ADRES SZKOŁY
………………………………………………..........................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/LI (OPIEKUNA)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
III. KONTAKT (telefon, e-mail nauczyciela / opiekuna)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest posiadanie łącza internetowego,
komunikatora skype, głośników komputerowych i kamery internetowej.

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

PIECZĘĆ SZKOŁY
PODPIS DYREKTORA
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