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REGULAMIN 
OGÓLNOPOLSKIEGO „KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY” 

rok szkolny 2013/2014

1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Konkurs Ojczyzny Polszczyzny”.
2. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny.
3. Głównym sponsorem Konkursu jest Wydawnictwo Nowa Era.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora niezależna komisja 

konkursowa pod przewodnictwem profesora Jana Miodka.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół:

a. podstawowych – I poziom,
b. gimnazjalnych –  II poziom,
c. ponadgimnazjalnych – III poziom,
d. polskich poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – I, II i III poziom.

II. CELE KONKURSU

1. Promowanie uczniów językowo uzdolnionych. 
2. Poszerzanie i pogłębianie ich świadomości językowej.
3. Rozwijanie ekspresji twórczej, kreatywności oraz wyobraźni językowej.
4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
5. Doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: 

a. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji;
b. analizy i interpretacji tekstów kultury;
c. tworzenia różnych  form wypowiedzi.

6. Doskonalenie  praktycznych  umiejętności  językowych,  szczególnie  pisania,  opowiadania,  argumentacji  
i przekonywania.

7. Przygotowanie młodych ludzi do wystąpień publicznych.
8. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.
9. Pozyskiwanie sojuszników w krzewieniu kultury języka.

III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Składnia  zdania  pojedynczego  i  złożonego,  słowotwórstwo,  fleksja,  frazeologia  i  leksyka,  zasady  ortografii, 
interpunkcji i ich praktyczne zastosowanie w różnych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych; umiejętność analizy 
i interpretacji różnych tekstów kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie. Wymagania  
są zgodne z obowiązującą Podstawą programową kształcenia ogólnego; zalecana lektura: Wiedza o języku polskim 
w zreformowanej szkole  pod redakcją Agnieszki Mikołajczuk i Janiny Puzyniny, wyd. Nowa  Era, Warszawa 2004; 
aktualne kompendia poprawnościowe.

IV.  ZASADY ORGANIZACYJNE

1. ETAPY KONKURSU dla wszystkich poziomów edukacyjnych

a. Pierwszy etap – szkolny
 część I – test zawierający  zadania zamknięte i otwarte;
 część II – wypowiedź ustna przed publicznością.

b. Drugi etap – rejonowy
 część I – test zawierający zadania zamknięte i otwarte;
 część II – Mały Finał – wypowiedź ustna przed publicznością.

c. Trzeci etap – Ogólnopolski Finał Konkursu 
 część I – test zawierający  zadania zamknięte i otwarte;
 część II – wypowiedź ustna przed publicznością.
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2. KOMUNIKACJA 

Odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej www.ojczyznapolszczyzna.pl
 
3.  PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

A. Rejonowe ośrodki doskonalenia nauczycieli
a. Rejonowe ośrodki doskonalenia nauczycieli zgłaszają się do Konkursu za pośrednictwem strony internetowej.
b. Koordynatorzy  rejonowi  zobowiązani  są  do  zalogowania  się  na  stronie  www.ojczyznapolszczyzna.pl 

i wypełnienia Deklaracji udziału. 
c. Deklaracja  udziału  powinna  zostać  wydrukowana,  podpisana  przez  dyrektora  ośrodka  doskonalenia 

nauczycieli,  a  następnie  zeskanowana  i  odesłana  za  pośrednictwem  strony  internetowej  Konkursu 
www.ojczyznapolszczyzna.pl 

d. Koordynatorzy powinni postępować zgodnie z instrukcjami, które będą się pojawiać na stronie internetowej   
Konkursu.

B. Szkoły
a. Szkoły przystępują do Konkursu za pośrednictwem strony internetowej. 
b. Koordynatorzy  szkolni  są  zobowiązani  do  zalogowania  się  na  stronie  www.ojczyznapolszczyzna.pl 

i wypełnienia Deklaracji udziału.
c. Deklaracja  udziału  powinna  zostać  wydrukowana,  podpisana  przez  dyrektora  szkoły,  a  następnie 

zeskanowana i odesłana za pośrednictwem strony internetowej Konkursu. 
d. 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. 
Dyrektor  szkoły  odpowiada  za  uzyskanie  zgody  rodziców  uczniów  biorących  udział  w  Konkursie 
na  przetwarzanie  danych osobowych do celów Konkursu.  Dyrektor  szkoły jest  zobowiązany do zebrania 
i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:

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: ......................................................................................................................................., 
uczennicy/ucznia ............. klasy szkoły ................................................................................................................., 
do celów związanych z jego udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny 
w roku szkolnym …………………

Data i czytelny podpis jednego z rodziców: …………………………………………………….

4. POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH W SZKOŁACH I REJONACH

a. Dyrektor rejonowego ośrodka doskonalenia nauczycieli powołuje Rejonowego Koordynatora 
i Rejonową Komisję Konkursową. 

b. Rejony są wyznaczone zasięgiem działalności rejonowych ośrodków doskonalenia nauczycieli.
c. Dyrektor szkoły powołuje Szkolnego Koordynatora i Szkolną Komisję Konkursową. 

5. DOSTARCZENIE TESTÓW (z kluczami odpowiedzi)

Organizator opracowuje i udostępnia koordynatorom szkolnym i rejonowych testy z tematami wypowiedzi ustnych 
do I  i  II  etapu Konkursu.  Koordynatorzy szkolni  i  rejonowi pobierają  testy  ze strony internetowej.  Będą  one 
udostępnione  w formacie  PDF na  dwa dni  przed  terminem Konkursu.  Za  powielenie  testów dla  uczestników 
Konkursu  w  I  i  II  etapie  odpowiadają  koordynatorzy  szkolni  i  rejonowi.  Koordynatorzy  zobowiązani  są  
do ochrony niejawnych materiałów konkursowych przed nieuprawnionym ujawnieniem.
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6.  LAURACI I FINALIŚCI

1. Tytuł finalisty otrzymują uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w rejonowym etapie Konkursu.
2. Do  Ogólnopolskiego  Finału  Konkursu  zostaje  zakwalifikowany  jeden  finalista  etapu  rejonowego. 

W wyjątkowych wypadkach  ogólnopolski  organizator  Konkursu  może  zadecydować  o  kwalifikacji  dwóch 
finalistów (decydują względy organizacyjne, liczba szkół biorących udział w etapie rejonowym).

3. Tytuł laureata otrzymują uczniowie, którzy zajęli I, II i III miejsce w Ogólnopolskim Finale Konkursu.
4. Laureaci Konkursu Ojczyzny Polszczyzny mogą wziąć udział w kolejnych edycjach przeznaczonych jedynie 

dla wyższego etapu kształcenia (odpowiednio jako gimnazjaliści lub licealiści). 
5. O uprawnieniach laureatów i finalistów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych decyduje właściwy Kurator 

Oświaty. 

7. NAGRODY

a. I miejsce w Ogólnopolskim Finale – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł, 
b. II miejsce w Ogólnopolskim Finale – nagroda rzeczowa o wartości 700 zł, 
c. III miejsce w Ogólnopolskim Finale – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł, 
d. opiekunowie laureatów (I, II, III miejsce) – nagrody finansowe w wysokości 1000 zł brutto każda. 
e. Komisja Konkursowa może ustanowić inny podział nagród.

8. ODWOŁANIA

A. Odwołania dotyczące wyłącznie procedury Konkursu, złożone najpóźniej po upływie 7 dni od daty ogłoszenia 
wyników, rozpatrują:
a. Szkolna Komisja Odwoławcza powołana przez Koordynatora  Szkolnego (w szkołach);
b. Rejonowa Komisja Odwoławcza powołana przez Koordynatora Rejonowego (w rejonach);
c. Centralna Komisja Odwoławcza powołana przez Głównego Koordynatora Konkursu 
(etap ogólnopolski).

B. Wszelkie sprawy sporne związane  z Regulaminem rozstrzyga Organizator.

V.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.
2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia 

przyczyn od niego  niezależnych.
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do niewyłaniania 

zwycięzcy.
5. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
6. Dodatkowych informacji udziela główny koordynator Konkursu - Elżbieta Kielman, numer telefonu 508-250-152, 

e-mail:  e.kielman@ojczyznapolszczyzna.pl 
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