Regulamin konkursu Prymasa Tysiąclecia
„Być jak…? sumienie prawe”
dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego

Podstawa prawna:
- art.31 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
- rozporządzenie 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, ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 83, poz. 562, ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97
poz. 624 ze zm.);
- Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 17 stycznia 2012 r.
ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 41 Mazowieckiego Kurator Oświaty z dnia 30
sierpnia 2013 r.
- Zarządzenie nr 51 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie
organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2014/2015.
§1
Cele konkursu
1. Poznanie wpływu
życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego
na współczesne dzieje Polski.
2. Wdrażanie uczniów do samokształcenia.
3. Odkrywanie aktualności słów Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
4. Poznawanie oraz wcielanie w życie wartości i ideałów, którym służył Stefan
Wyszyński.
5. Podkreślenie wartości wolności, pracy i godności w życiu człowieka.
6. Ukazanie wzorca osobowego wybitnego Polaka.
7. Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów, których celem
nadrzędnym jest dobro człowieka.
§2
Organizacja konkursu
1. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów konkursu określa program
merytoryczny, stanowiący załącznik nr 1.
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2. Konkurs organizowany jest w formie trzystopniowych zawodów:
1) I etap szkolny – czas trwania 45 minut
2) II etap eliminacje – czas trwania 45 minut
3) III etap eliminacje wojewódzkie – czas trwania 60 minut
3. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie
pisemnej.
4. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
5. Etap rejonowy przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa.
6. Rejonowa Komisja Konkursowa obejmują zasięgiem swojego działania szkoły
znajdujące się w obszarze terytorium nadzoru Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
7. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.
§3
Komisja konkursowa
1. Mazowiecki Kurator Oświaty, powołuje zarządzeniem Przewodniczącego i jej
członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej wskazanych przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
2. Dyrektorzy gimnazjów, których uczniowie biorą udział w konkursie, są
współorganizatorami etapu szkolnego. Dyrektorzy gimnazjów, których uczniowie
biorą udział w etapie rejonowym proszeni są o wskazanie nauczyciela do prac
w komisji rejonowej.
§4
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I – III gimnazjów.
2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do I etapu konkursu ma prawo przystąpić
każdy uczeń. Jeżeli w szkole macierzystej ucznia nie organizuje się konkursu, uczeń
może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły. W takim
przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora szkoły
nauczyciel.
3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
/prawnych opiekunów/ na publikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia
danych osobowych oraz wyników uzyskanych na poszczególnych etapach konkursu.
/zał. 3/
4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
przez ucznia, jego rodziców /prawnych opiekunów/ oraz przez szkołę.
5. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać
legitymację szkolną.
6. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzenia konkursu,
spóźnienie o więcej niż 15 minut (dopuszczalne jest spóźnienie tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, za zgodą przewodniczącego komisji konkursowej) oraz
zgłoszenie się w innym niż wyznaczonym przez organizatora miejscu, pozbawia
ucznia możliwości uczestniczenia w konkursie.
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7. W czasie konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący Komisji
może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie Sali
po zapewnieniu warunków, wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika
z innymi osobami (nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy
medycznej).
8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócenia
prawidłowego przebiegu konkursu, Przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu
konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten należy odnotować
w protokole.
9. Członkowie Komisji nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich
komentować w czasie trwania konkursu.
10. Na każdym etapie konkursu zabrania się korzystania z książek oraz wszelkich
środków łączności np. telefonów komórkowych.
11. Nie przewiduje się żadnych terminów dodatkowych dla poszczególnych etapów
konkursu, nawet w przypadku przedstawienia przez uczestnika konkursu
zaświadczenia lekarskiego.
§5
Prace uczestników konkursu
1. Prace uczestników konkursu na wszystkich etapach są kodowane.
2. Rozkodowanie prac dokonywane jest przez przewodniczącego po ich sprawdzeniu,
zweryfikowaniu i zatwierdzeniu ostatecznej oceny ( na każdym etapie: szkolnym,
rejonowym, wojewódzkim).
3. Prace uczniów na każdym etapie są oceniana według klucza odpowiedzi i modelu
oceniania przez członków Komisji Konkursowej.
4. Stosuje się te same kryteria oceniania wobec wszystkich uczestników Konkursu.
§6
Zasady wglądu do prac konkursowych
1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzona i oceniona
praca ucznia może być udostępniona uczestnikowi lub jego rodzicom /prawnym
opiekunom/ do wglądu.
2. W ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników, uczeń lub jego rodzice /prawni
opiekunowie/ zgłaszają pocztą elektroniczną krypis1@o2.pl lub telefonicznie
(509 803 475) chęć dokonania wglądu do pracy.
3. Przewodniczący komisji konkursowej decyduje o miejscu i szczegółowym terminie
udostępnienia prac do wglądu, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od
zakończenia zgłoszeń, licząc od pierwszego dnia po zakończeniu zgłoszeń.
4. Wglądu może dokonać po okazaniu przez ucznia legitymacji szkolnej, a rodzice
/prawni opiekunowie/ dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego
tożsamość osoby. Wglądy odbywać się będą:
1) w szkole, w której uczeń przystępował do I etapu konkursu, jeżeli nie został
zakwalifikowany do II etapu przez Szkolną Komisję Konkursową,
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2) w siedzibie Kuratorium Oświaty w Warszawie jeżeli uczeń nie zakwalifikował
się do III etapu oraz po III etapie konkursu w czasie wskazanym przez
Przewodniczącego Konkursowej.
5. Prace konkursowe udostępniane są zainteresowanym uczniom, ich rodzicom
/prawnym opiekunom/ w obecności Przewodniczącego komisji konkursowej lub jej
członka.
6. Udostępnienie pracy trwa 10 minut.
7. Prac konkursowych nie wolno kopiować, przepisywać, fotografować i filmować.
§7
Tryb odwoławczy
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice uznają, że praca została oceniona niezgodnie
z kluczem i modelem odpowiedzi, mogą złożyć na każdym etapie konkursu pisemne
odwołanie od wyników oceny:
1) Etap szkolny – Szkolna Komisja Konkursowa w terminie 3 dni roboczych od
dnia dokonania wglądu do pracy ( po niezwłocznym, pozytywnym rozpatrzeniu
odwołania, uczeń zostaje zgłoszony do etapu rejonowego pocztą
elektroniczną).
2) Etap rejonowy i wojewódzki do Przewodniczącego Komisji Konkursowej
w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do pracy.
2. Odwołanie powinno zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana
oraz krótkie uzasadnienie przyczyny kwestionowanej oceny. Rozpoznawane są tylko
zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej.
3. Przewodniczący komisji konkursowej rozpatruje w ciągu 5 dni roboczych od daty ich
wpłynięcia, a jego stanowisko jest ostateczne.
4. W przypadkach spornych, dotyczących oceny pracy uczestnika konkursu,
Przewodniczący komisji konkursowej może zasięgać opinii innych członków komisji
oraz recenzenta zadań, klucz i modelu odpowiedzi.
5. Decyzje w sprawach spornych nieobjęte regulaminem podejmuje przewodniczący
komisji konkursowej.
6. Odwołania wniesione z naruszeniem trybu odwoławczego nie będą rozpatrywane.
§8
Osiągnięcia uczestników konkursu
1. Etap szkolny: do etapu rejonowego przechodzą uczniowie, którzy w etapie szkolnym
uzyskali, co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
2. Etap rejonowy – do etapu wojewódzkiego zakwalifikowani są uczniowie, którzy
w etapie rejonowym uzyskują co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.
3. Etap wojewódzki – Uczestnicy etapu wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub
finalisty. Laureatami zostają uczestnicy etapu wojewódzkiego, którzy uzyskali, co
najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Finalistami zostają uczestnicy etapu
wojewódzkiego, którzy uzyskali, co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.
4. O miejscu i terminie przeprowadzenia etapów rejonowego i wojewódzkiego konkursu
zawiadamia organizator konkursu na stronie internetowej.
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§9
Uprawnienia laureatów i finalistów
Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów konkursu wynikają bezpośrednio z aktualnie
obowiązujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i zarządzeń Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Materiały konkursowe objęte są klauzulą poufności i stanowią tajemnicę służbową.
2. Za poprawność merytoryczną zadań oraz klucza i modelu odpowiedzi odpowiada
organizator konkursu.
3. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Mazowiecki
Kurator Oświaty może unieważnić konkurs w ciągu 10 dni od jego organizacji. Dotyczy
każdego stopnia konkursu.
4. Regulamin konkursu nie może być zmieniany w ciągu roku szkolnego.
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