Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
dla uczniów szkół podstawowych od klas IV województwa pomorskiego
w roku szkolnym 2018/2019
I
Uwagi ogólne
1. Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego jest Pomorski Kurator
Oświaty, na zlecenie którego działa Szkoła Podstawowa im. Kunegundy
Pawłowskiej w Trąbkach Wielkich.
2. Przebieg Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół
podstawowych od klas IV województwa pomorskiego regulują łącznie:


Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla
uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów
i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym
2018/2019,
 Szczegółowy Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla
uczniów szkół podstawowych od klas IV województwa pomorskiego
w roku szkolnym 2018/2019.
3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy
i umiejętności z zakresu języka polskiego.
4. Problematyka i wymagania konkursu obejmują i poszerzają treści podstawy
programowej z języka polskiego.
5. Eliminacje polegają na rozwiązaniu testu zawierającego zadania zamknięte
i otwarte.
Eliminacje konkursu są trzystopniowe:




II.
1.

stopień I – eliminacje szkolne 26 października 2018 roku, godz. 14:00
stopień II – eliminacje rejonowe 7 grudnia 2018 roku, godz. 14:00
stopień III – eliminacje wojewódzkie 8 lutego 2019 roku, godz. 12:00

Organizacja i przebieg eliminacji I stopnia (szkolnych).
Nauczyciele języka polskiego poinformują uczniów o założeniach konkursu
i warunkach uczestnictwa. Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłoszą
się do nauczyciela języka polskiego oraz wypełnią Kartę zgłoszenia ucznia do
konkursu (załącznik nr 1 – Regulamin ramowy p. V.2 - można pobrać także ze
strony KO)
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Karta zgłoszenia ucznia do konkursu
...........................................................*
(nazwa konkursu)

dla szkoły podstawowej / gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych **

w roku szkolnym 2018/2019

1. Imię (imiona) ucznia ............................................................................................,
2. Nazwisko ucznia .................................................................................................,
3. Data urodzenia .................................................................................................,
4. Miejsce urodzenia ...............................................................................................,

(
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)

5. Nazwa szkoły .......................................................................................................,
6. Adres szkoły ................................................................., Powiat ........................,
Gmina ..........................................,

Wa
runkiem
konieczny
Obowiązek informacyjny wobec uczestnika konkursu
m
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
przystąpie
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
nia szkoły
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
do
Administratorem danych osobowych jest KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU 80-853 Gdańsku, ul. Wały
konkursu
Jagiellońskie 24. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Grażyna Kawczyńska iod@kuraorium.gda.pl. Celem
przetwarzania jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, rozwijanie zdolności stosowania zdobytej wiedzy
jest
w praktycznym działaniu, tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów i ich szkół, promowanie
wypełnien
nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dnia 7 września 1991r.
ie
o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Dane osobowe uczestnika konkursu udostępniane
elektroni
są podmiotą, którym należy udostępnić je na podstawie przepisów prawa. Nie przekazuje się ich do państw trzecich
cznego
ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ramowym regulaminem konkursu.
Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie
zgłoszeni
podlegają profilowaniu. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w
a
na
którym dane te są zbierane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych
stronie
uniemożliwi przystąpienie do konkursu. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
organizat
ora
.......................................
.......................................
www.gimn
Podpis rodzica / prawnego opiekuna
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
azjumtrabki.szkol
* wypełnić komputerowo
na.net( skreślić
w
zakładce:
konkursy
kuratoryjne)
** niepotrzebne
w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2018 r. (Regulamin ramowy
p.VI.2) Szkoła otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia szkoły w ciągu 3 dni
7. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2018/2019 ..........................,

2.

roboczych po upływie terminu zgłoszeń. Przysłane potwierdzenie jest jednocześnie
sprawdzeniem poprawności wpisanego adresu mailowego szkoły.

3. Eliminacje I stopnia polegają na rozwiązaniu przez uczniów testu z zakresu
kształcenia literackiego oraz nauki o języku.
4. Test (jeden egzemplarz do powielenia) zostanie przesłany na podany w karcie
zgłoszenia bezpieczny adres poczty elektronicznej dyrektora szkoły
lub przewodniczącej SKK najpóźniej w przeddzień terminu eliminacji
szkolnych.
5. Czas trwania eliminacji nie może przekroczyć 90 minut.
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6.

Z odbytych eliminacji I stopnia Przewodnicząca SKK sporządza Protokół
przebiegu Konkursu języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych
od klas IV (Załącznik nr 4 do Ramowego regulaminu), potwierdzony przez
dyrektora szkoły, uwzględniający wszystkich uczestników i przesyła drogą
elektroniczną oraz papierową „Karty zgłoszenia ucznia do konkursu”
wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 70% punktów
możliwych do zdobycia, do stopnia II do siedziby właściwego rejonu.
Wykaz rejonów wraz z adresami w Tabeli 1.

Przewodniczący SKK przesyła protokół pocztą elektroniczną na adres
przewodniczącej RKK, a karty zgłoszenia oraz testy uczniów zakwalifikowanych
do stopnia rejonowego, na adres Rejonowej Komisji Konkursowej najpóźniej
do 31 października 2018 r. (Regulamin ramowy p. VI.11)
8. Rejonowa Komisja Konkursu języka polskiego kwalifikuje do II stopnia eliminacji
uczniów na podstawie protokołu z odbytych eliminacji szkolnych oraz weryfikacji
dołączonych testów uczniów kwalifikowanych przez SKK.
9. Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) ustala listę uczestników II stopnia
konkursu i umieszcza ją na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą
stopnia rejonowego Konkursu języka polskiego najpóźniej do 12 listopada
2018r.
10. Po upływie wyznaczonego terminu nie ulega zmianom lista uczestników stopnia
rejonowego .
7.

III.

Wykaz Komisji Rejonowych Konkursu języka polskiego dla uczniów szkół
podstawowych województwa pomorskiego:
TABELA 1
Lp. Rejon
Nazwa i adres szkoły
Imię i nazwisko
obejmuje
Przewodniczącego RKK
1

2

GDAŃSK I
Dzielnice:
Wrzeszcz,
Zaspa,
Przymorze,
Oliwa,
Brzeźno,
Nowy Port,
Suchanino,
Złota
Karczma,
Niedźwiednik

Szkoła Podstawowa nr 17
w Gdańsku

GDAŃSK II
Dzielnice:
Śródmieście,
Morena,
Stogi,
Łostowice,
Ujeścisko,
Letnica,
Siedlce,
Przeróbka,
Stogi, Chełm,

Szkoła Podstawowa nr 1
Elżbieta Kowalik
w Gdańsku, ul. P. Gojawiczyńskiej
58-345-82-78
80 - 286 Gdańsk
e-mail: ela.kowalik27@gmail.com
58-341-01-67

80 – 249 Gdańsk,
ul. Czarnieckiego 2 tel./ fax (58)
341 09 20;

Anna Lisińska
annalis3@o2.pl
(58) 341 09 20

www.sp17.gda.pl

www.sp1gda.edu.pl
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Orunia,
Kokoszki,
Sobieszewo
oraz
pozostałe1
3

GDYNIA,
SOPOT

Szkoła Podstawowa nr 43
w Gdyni

Jolanta Janikowska

81-185 Gdynia, ul. Porębskiego
21

judytasliwinska@wp.pl

(58) 625 57 09

tel./fax (58) 625 57 09
www.zs11gdynia.pl
4

Powiaty:

Szkoła Podstawowa nr 12
w Tczewie

nowodworski,
starogardzki, ul. Topolowa 23
tczewski
83-110 Tczew

Barbara Kroll
(58) 531 60 70
sekretariat@sp12tczew.pl

Tel: 58 531 60 70
www.sp12tczew.pl
5

Powiaty:
kwidzyński,
malborski

Szkoła Podstawowa nr 4
Halina Stasiewicz
w Kwidzynie
82–500 Kwidzyn, ul. Warszawska (55) 279 38 83
13
sp4kwidzyn@ckj.edu.pl
Tel. 55 279 38 83
www.sp4kwidzyn.webd.pl

6

Powiat
kartuski;
gdański
ziemski

Szkoła Podstawowa nr 5
Lucyna Załuska
w Kartuzach; 83-300 Kartuzy, Os.
(58) 691 11 54
Wybickiego 33
lucyna.zaluska@wp.pl
tel. (58) 681 11 54
zso2.sekretariat@gmail.com

7

Powiaty:
kościerski,
bytowski

Szkoła Podstawowa nr 6
w Kościerzynie
83 – 400 Kościerzyna, ul. M.
Skłodowskiej 19

Alicja Kosznik
58-686-34-34
e-mail:
sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl

tel. (58) 686-34-34
www.sp6koscierzyna.pl

8

1

Powiaty:
Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie
wejherowski,

Danuta Czernewska

Nauczyciel może zdecydować o zamianie rejonu ze względu na dogodność dojazdu uczniów
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pucki; Rumia, 84-200 Wejherowo, ul. Nanicka
Reda
22,

(58) 672-17-15
zs3@zs3.edu.pl

tel. (58) 672-17-15, fax 672 78 51
www.zs3.edu.pl
9

Miasto
Słupsk,
powiaty:
słupski
ziemski,
lęborski

Szkoła Podstawowa nr 2
w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Henryka
Pobożnego 2

Maria Żukowska
(59) 842 31 41
sp2slupsk@wp.pl

tel.(59) 842 31 41; fax. (59) 840
24 62
www.sp2.slupsk.pl

10 Powiaty:
chojnicki,
człuchowski

Szkoła Podstawowa nr 1
w Chojnicach,
ul. 31-ego Stycznia 21/23

Maria Michalak – Kimel
(52) 397 50 39
sp1@beep.pl

52-397-50-39
www.sp1chojnice.szkolnastrona.pl
IV.

Organizacja i przebieg eliminacji II stopnia (rejonowych).
1. Eliminacje rejonowe organizuje i przeprowadza Rejonowa Komisja
Konkursowa powołana przez Przewodniczącą WKK.
2. Testy konkursowe zostaną przesłane Pocztexem do szkół - siedzib RKK
najpóźniej w przeddzień terminu etapu rejonowego.
3. Eliminacje rejonowe są jednostopniowe. Uczniowie rozwiązują test
zawierający pytania różnego typu z języka polskiego. Czas trwania konkursu
nie przekracza 90 minut. Eliminacje odbywają się w szkołach wymienionych
w Tabeli 1.
4. Termin stopnia rejonowego: 7 grudnia 2018 r., o godzinie 14:00.
Wyklucza się możliwość zmiany terminu.
5. Prace konkursowe są kodowane. O sposobie kodowania decyduje RKK.
Rozkodowanie następuje po sprawdzeniu wszystkich prac przez członków
RKK.
6. Przewodnicząca RKK wraz z członkami komisji weryfikuje sprawdzone prace
uczestników, którzy osiągnęli wynik graniczący
z liczbą punktów
kwalifikujących do stopnia wojewódzkiego.
7. Przewodnicząca RKK przesyła protokół pocztą elektroniczną (załącznik
nr
5
Ramowy
regulamin)
na
adres
przewodniczącej
WKK
j.polski_sp@gmail.com
najpóźniej 12 grudnia 2018r., oraz protokół
konkursu w wersji papierowej do siedziby WKK wraz z kartami zgłoszenia
uczniów (karta zgłoszenia przechodzi wraz uczniem od etapu szkolnego) i
sprawdzonymi pracami wszystkich uczestników stopnia rejonowego na
adres:
Szkoła Podstawowa im. Kunegundy Pawłowskiej
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83 – 034 Trąbki Wielkie
ul. Sportowa 19
z dopiskiem: Konkurs języka polskiego (SP)
1. Decyzję o zakwalifikowaniu uczniów do eliminacji wojewódzkich podejmuje
WKK na podstawie weryfikacji wyników eliminacji rejonowych i ogłasza listę
21 grudnia
2018 r. na stronie internetowej siedziby WKK:
(www.gimnazjum-trabki.szkolna.net )
2. Po ogłoszeniu przez WKK listy uczestników etapu wojewódzkiego RKK
mogą informować zainteresowanych o liczbie zdobytych punktów w etapie
rejonowym.
V.

Organizacja i przebieg eliminacji III stopnia (wojewódzkich).
1. Wojewódzką Komisję Konkursową powołuje Pomorski Kurator Oświaty.
2. Siedzibą etapu wojewódzkiego KJP jest Szkoła Podstawowa w Trąbkach

Wielkich.
3. Przewodnicząca WKK umieszcza na stronie Szkoły Podstawowej w Trąbkach
Wielkich
(www.
gimnazjum-trabki.szkolna.net
)
listę
osób
zakwalifikowanych do III stopnia konkursu w dniu 12 grudnia 2018r.do godz.
16:00.
4. Eliminacje wojewódzkie są jednostopniowe i polegają na rozwiązaniu
w ciągu 90 minut zadań testowych zamkniętych i otwartych, w tym
rozszerzonej odpowiedzi, z zakresu kształcenia literackiego, nauki o języku
oraz znajomości lektur wyznaczonych do etapu wojewódzkiego.
5. Prace uczniów są kodowane. Rozkodowanie następuje po ocenieniu
wszystkich prac przez WKK.
6. WKK sporządza protokół eliminacji III stopnia i przekazuje Pomorskiemu
Kuratorowi Oświaty do zatwierdzenia.
7. Ogłoszenie listy laureatów i finalistów na stronie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku (jw.) następuje po zatwierdzeniu jej przez Pomorskiego Kuratora
Oświaty zgodnie z Regulaminem ramowym.
VI.

Zakres wymagań na eliminacje I, II, III stopnia Konkursu języka polskiego
na poziomie szkoły podstawowej.

1. Wymagania

konkursu dotyczą treści nauczania zawartych w Podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych … - JĘZYK POLSKI.

2. Wymagania z JĘZYKA POLSKIEGO na I, II oraz III stopień eliminacji konkursu

dotyczą umiejętności czytania różnych tekstów kultury kształtujących tożsamość
narodową i podstawę obywatelską na poziomie dosłownym, przenośnym
i symbolicznym.
Na przykład. Uczeń:
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wymienia elementy świata przedstawionego utworu literackiego;
charakteryzuje i ocenia bohaterów;
wyjaśnia funkcję dialogu i monologu w utworze;
posługuje się terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, narracja,
podmiot mówiący, przenośnia, epitet, porównanie, wyraz
dźwiękonaśladowczy, rym, rytm, zwrotka, obraz poetycki, poezja, proza.
pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się formami wypowiedzi:
opis, list, opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, dziennik, wywiad,
ogłoszenie, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcja, przepis, notatka;
formułuje pytania do tekstu;
sporządza plan odtwórczy wypowiedzi;
rozpoznaje części mowy odmienne i nieodmienne, takie jak: rzeczownik,
czasownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, przysłówek, przyimek
i określa ich funkcję w zdaniu;
rozpoznaje rodzaje zdań złożonych (współrzędnie i podrzędnie);
stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne z zakresu wiedzy poziomu
szkoły podstawowej;
wykazuje się znajomością lektur wyznaczonych na poszczególne stopnie
konkursu.
Wykaz lektur obowiązujących do etapu rejonowego:
Mickiewicz A., Pani Twardowska
Krasicki I., Bajki – wybór, np. Lew i zwierzęta, Malarze, Przyjaciele, Orzeł
i sowa, Orzeł i jastrząb, Potok i rzeka.
Jurgielewiczowa I., Ten obcy;
Tolkien J.R., Hobbit;
Parandowski J., Mitologia (Hefajstos, Demeter, Posejdon, Orfeusz
i Eurydyka, Tezeusz, Prometeusz).
Maleszka A., Magiczne drzewo, t.1
Wykaz lektur do etapu wojewódzkiego:
 Fiedler A., Dywizjon 303
 Kleinbaum B. H., Stowarzyszenie Umarłych Poetów
 Borchadt K.O., Szaman morski lub Znaczy kapitan
 Schmitt E.E., Oskar i pani Róża
 Collins S., Igrzyska śmierci
 Czechow A., Opowiadania: Kameleon, Śmierć urzędnika
 Burnett F.H., Tajemniczy ogród

VII.

Literatura pomocnicza dla nauczycieli przygotowujących uczniów
do konkursu:
1. R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1994
2. Przewodnik po metodach aktywizujących. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie,
Kielce 2000
3. M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki? Warszawa 2004
4. B. Niemierko, Między oceną szkolna i dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa
1997
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5. J. Bropchy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002
6. M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej, Warszawa 2002
VIII. Tryb odwołań od decyzji Komisji Konkursowych.
1. Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele mają prawo wglądu do
prac ocenionych przez komisje poszczególnych stopni, w terminach określonych
w regulaminach poszczególnych konkursów. Przegląd pracy konkursowej odbywa
się w obecności osoby wyznaczonej przez organizatora konkursu.
2. Ustala się następujące zasady wnoszenia przez uczestników konkursów
zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac:
1) zastrzeżenie w zakresie sprawdzania i oceniania prac może wnieść pisemnie
lub elektronicznie uczeń za pośrednictwem rodziców (prawnych opiekunów)
lub jego rodzice (opiekunowie prawni):
a. po stopniu szkolnym - do komisji rejonowej. Zastrzeżenie rozpatruje zespół
powołany przez przewodniczącego RKK. Decyzja zespołu jest ostateczna,
b. po stopniu rejonowym - do komisji wojewódzkiej. Zastrzeżenie rozpatruje
zespół powołany przez przewodniczącego WKK. Decyzja zespołu jest
ostateczna,
c. po stopniu wojewódzkim - do Wojewódzkiego Koordynatora ds.
Konkursów. Zastrzeżenie rozpatruje zespół odwoławczy powołany przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty w następującym składzie: Wojewódzki
Koordynator ds. Konkursów, inny wizytator Kuratorium Oświaty,
przewodniczący WKK oraz 2 nauczycieli danego przedmiotu niebędących
członkami WKK. Decyzja zespołu jest ostateczna. Zespół rozpatruje
zastrzeżenia wniesione do konkretnych punktów pracy konkursowej, a nie
dokonuje ponownej weryfikacji całej pracy.
3. Wyznacza się dwa dni na wglądy w prace konkursowe po etapie
wojewódzkim.
Szczegółowe
zakwalifikowanych

informacje

zostaną

podane

razem

z

listą

osób

do stopnia wojewódzkiego KJP.
4.

Zastrzeżenia mogą być wniesione w terminie 3 dni roboczych, licząc
od następnego dnia, od ogłoszenia wyników po poszczególnych stopniach
konkursów.

5.

Zastrzeżenia winny być rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych, licząc od

dnia
wniesienia odwołania.

Przewodnicząca
Wojewódzkiej Komisji
Konkursowej
Anna Konkolewska

