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Załącznik do 
Zarządzenia Nr 62 /2016 

Łódzkiego Kuratora Oświaty 
z dnia 19 września 2016 r. 

 
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO 

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 
 

Nazwa Konkursu:  

„Papież Słowianin” 

Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II 
dla uczniów gimnazjum. 

 

§ 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. 

§ 2 

Łódzki Kurator Oświaty w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, w roku szkolnym 
2016/2017, współpracuje z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Wojewódzkim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. 

§ 3 

1. Katolicki Uniwersytet Lubelski recenzuje treść zadań dla etapu szkolnego oraz 
testy konkursowe, wraz z kluczami odpowiedzi, dla etapu wojewódzkiego 
i ogólnopolskiego. 

2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi upowszechnia konkurs 
na własnej stronie internetowej, udostępnia platformę (http://www.ewodn.pl), na 
której zamieszcza materiały źródłowe i inne pomocnicze dla opiekunów 
uczestników konkursu oraz bierze udział w pracach Wojewódzkiej 
i Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej. 

 
§ 4 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu Polski, 
zainteresowanych celami i tematyką Konkursu. 

2. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. 
3. Jeżeli w gimnazjum, do którego uczeń uczęszcza, nie organizuje się Konkursu, 

uczeń może do niego przystąpić w innym gimnazjum wskazanym przez dyrektora 
lub wojewódzkiego koordynatora konkursu. 
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4. Gimnazja swój udział w Konkursie zgłaszają do Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej do dnia 20 grudnia 2016 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 ósmej edycji konkursu „Papież Słowianin” – w roku szkolnym 2016/2017: 

Św. Jan Paweł II – papież spod znaku Fatimskiego Orędzia Matki Bożej1 
 
II. Tematy zadań konkursowych na etap szkolny: 

 
1. Różaniec – modlitwa polecana przez Maryję, ulubiona modlitwa Jana Pawła II 
W oparciu o wybrane wypowiedzi Jana Pawła II uzasadnij przedstawioną w tytule 
tezę. Odpowiedz na pytanie: Jak Jan Paweł II uzasadnia wartość modlitwy 
różańcowej? 

Literatura obowiązkowa: 
[1]. Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich – http://www.nauczaniejp2.pl/. 
[2]. Encyklika REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciel Człowieka) Ojca Świętego Jana Pawła II 
(4.03.1979), p. 22 (Matka naszego zawierzenia) –  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html. 

                                                             

1 W 2017 roku przypada znacząca 100 rocznica Objawień Matki Bożej w Fatimie. 
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[3]. Encyklika REDEMPTORIS MATER (Matka Odkupiciela) Ojca Świętego Jana Pawła II 
o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25.03. 1987) – 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html. 
[4]. List Apostolski MULIERIS DIGNITATEM (Godność kobiety) Ojca Świętego Jana Pawła 
II z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety (15.08. 1988) – 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/mulieris.html.  
[5]. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 
Messoriego, Lublin: RW KUL 1994, pytanie 32 (s. 157-158); pytanie 33 (s. 159). 
[6]. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich świeceń kapłańskich, 
Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM – WAM 1996, s. 28-33 („Watek maryjny” 
powołania). 
[7]. List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (Różaniec Dziewicy Maryi) Ojca 
Świętego Jana Pawła II do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym 
(16.10.2002) 
- http://www.xn--zdrowaka-rvb.pl/wp-content/uploads/2009/01/rosarium.pdf.  
 
 
2. Zamach na życie Jana Pawła II a Fatimskie Orędzie Maryi.  
W rozmowie z Vittorio Messorim Jan Paweł II wypowiedział tajemnicze słowa: „Może 
na to był potrzebny zamach na Placu św. Piotra właśnie 13 maja 1981 r., ażeby to 
wszystko stało się bardziej przejrzyste i zrozumiałe, ażeby głos Boga mówiącego 
poprzez dzieje człowieka w «znakach czasu» mógł być łatwiej słyszany i łatwiej 
rozumiany?” (1) Czego dotyczyła rozmowa włoskiego pisarza i dziennikarza z Janem 
Pawłem II? (2) W jakim sensie pontyfikat Jana Pawła II był pontyfikatem spod znaku 
Orędzia Fatimskiego?. 
 
Literatura obowiązkowa: 
[1]. Jan Paweł II, Homilia podczas mszy św. w Fatimie. Co znaczy poświęcić świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi? (13. 05.1982), w: Nauczanie Papieskie, t. V,1 (1982), 
Poznań: Pallottinum 1993, s. 699-707 (zob. http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-
fatima/168-homilia-papieza-jana-pawla-ii-fatima); zob. też: Przemówienie przy Kaplicy 
Objawień w Fatimie. Przyszliśmy dziękować i błagać o Boże miłosierdzie, w: Nauczanie 
Papieskie, dz. cyt., s. 690-693.) 
[2]. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 
Messoriego, Lublin: RW KUL 1994, pytanie 20 (s. 106-110). 
[3]. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków: Znak 
2005, s. 163-172 („Ktoś prowadził tę kulę…”). 
[4]. Kard. Joseph Ratzinger, III TAJEMNICA FATIMSKA – KOMENTARZ TEOLOGICZNY 
(2000) 
 - http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/fatima_4.html; Zob. też: 
L'Osservatore Romano  21 (2000), nr 9 (226), blok: Orędzie Fatimskie – 
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/osservatore/osservatore092000.html. 
[5]. Bernard Lecomte, Pasterz, Kraków: Znak 2006, Rozdział 19: „Czyjaś ręka 
strzelała…”, s. 393-417; (zob. także Rozdział 20). 
[6]. George Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Kraków: Znak 
2012 (wyd. IV), Rozdział 12: W Oku cyklonu. Przemoc i odstępstwo, s.501-552. 
 
 
3. Tajemnica biskupiego i papieskiego zawołania Karola Wojtyły/ Jana Pawła II 
– TOTUS TUUS.  
Przybliż genezę i sens oraz uzasadnienie (na przykład – biblijne) papieskiego herbu 
i herbowego tytułu Jana Pawła II. 
 
Literatura obowiązkowa:  



 4

[1]. Encyklika REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciel Człowieka) Ojca Świętego Jana Pawła II 
(4.03.1979), p. 22 (Matka naszego zawierzenia) –  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_hominis.html. 
[2]. Encyklika REDEMPTORIS MATER (Matka Odkupiciela) Ojca Świętego Jana Pawła II 
o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25.03. 1987) – Cz. I – 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html. 
[3]. Jan Paweł II, Macierzyńska obecność Maryi w życiu Kościoła i Ojczyzny. Homilia 
w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry - 4. 06. 1979 r. podczas 
I Pielgrzymki do Polski – 
http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/567. (Zob też: Akt Oddania Matce Bożej – 
Jasna Góra 4.06.1979 - http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/579.  
[4]. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei. Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria 
Messoriego, Lublin: RW KUL 1994, pytanie 32 (s. 157-158); pytanie 33 (s. 159). 
[5]. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich świeceń kapłańskich, 
Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM – WAM 1996, s. 28-33 („Watek maryjny” 
powołania). 
[6]. Ks. Mieczysław Maliński, „Totus Tuus”. Jan Paweł II, Poznań: Księgarnia 
św. Wojciecha 1981. 
 

§ 7 

 
Wykaz literatury obowiązującej uczestników w przygotowaniu do etapu 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego: 

Ważnym tekstem – punktem odniesienia dla uczestników ósmej edycji 
konkursu Papież Słowianin, jest: 

[1] Biografia Jana Pawła II pióra Georga Weigla (Świadek nadziei. Biografia 
papieża Jana Pawła II, Kraków: Znak 2012 (wyd. IV),  
[2] encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater 
- (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/r_mater_1.html), 
[3] List Apostolski ROSARIUM VIRGINIS MARIAE (Różaniec Dziewicy Maryi) Ojca 
Świętego Jana Pawła II do biskupów duchowieństwa i wiernych o różańcu świętym 
(16.10.2002) 
- http://www.xn--zdrowaka-rvb.pl/wp-content/uploads/2009/01/rosarium.pdf. 
 
Warto też wziąć pod uwagę pielgrzymki Jana Pawła II do Sanktuariów Maryjnych 
oraz przemówienia w nich wygłaszane oraz zwrócić uwagę na zakończenia 
pozostałych encyklik papieskich, które z reguły zawierają odniesienia/inwokacje 
maryjne. 
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 
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§ 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 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 2017 r., 
c) ogłaszają wyniki etapu szkolnego Konkursu do dnia 17 stycznia 2017 r., 
d) przekazują protokół Szkolnej Komisji Konkursowej oraz dane uczniów wraz 

z pracami do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do dnia 25 stycznia 2017 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), 

c) uczeń składa pracę u dyrektora gimnazjum do dnia 9 stycznia 2017 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. 
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e) uczniowi, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników etapu szkolnego 
Konkursu, przysługuje prawo odwołania się od wyniku do dyrektora 
gimnazjum, w którym uczeń przystępował do Konkursu, 

f) decyzja dyrektora 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 2017 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 2017 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 2017 r., o godzinie 12.00, 
e) ogłaszają na stronie internetowej właściwego kuratora oświaty wyniki etapu 

wojewódzkiego do dnia 14 marca 2017 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 2017 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, 

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 2017 r., 
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b) podaje na stronie internetowej Łódzkiego Kuratora Oświaty listę 50 uczniów 
dopuszczonych do etapu ogólnopolskiego, którzy osiągnęli najwyższą liczbę 
punktów do dnia 31 marca 2017 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 2017 r., 

d) ogłasza ostateczne wyniki Konkursu w dniu 25 maja 2017 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. 

 
 

§ 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 
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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 właściwego do spraw oświaty i wychowania, wydanym na podstawie 
art. 20l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015., poz. 
2156 ze zmianami). 
 

2. Finalistom i laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego nie przysługują 
uprawnienia ,o których mowa w art. 20 d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zmianami). 

 
 

§ 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. 
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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. 

 


