
 

 

REGUAMIN  

XI EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU  

„Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939-1956” 

§ 1  

Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu 

Organizatorami konkursu są Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Zarząd Oddziału 

Związku Sybiraków we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru  

we Wrocławiu. 

Współorganizatorami konkursu są: 

1. Instytut Pamięci Narodowej Odział Wrocław, 

2. Zarząd Regionu NSZZ” Solidarność”, 

3. Ośrodek „ Pamięć i Przyszłość”, 

4. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

§ 2  

Cele i temat konkursu  

1. Celem konkursu jest wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości 

narodowej wśród dzieci i młodzieży dolnośląskich szkół oraz propagowanie wiedzy  

o losach Polaków w latach 1939 – 1956, w tym utrwalanie pamięci o Sybirakach. 

Udział w konkursie jest okazją dla uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do samodzielnego zdobywania wiedzy, 

odkrywania prawdy historycznej i badania dziejów Polaków, które minęły, ale wciąż 

żyją we wspomnieniach. 

2. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Dzień, który zmienił moje życie…”.  

3. Zadaniem uczestników jest przedstawienie w formie literackiej lub multimedialnej 

jednego dnia z życia Polaka; wydarzenia, które na tle historycznych działań 

wojennych , zmieniło całe jego życie. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w kategorii  

a) praca literacka - opowiadanie, 

b) praca multimedialna – prezentacja.  

 

 

 

 



 

 

§ 3  

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

2. Prace literackie i multimedialne uczestnicy przygotowują indywidualnie. 

§ 4  

Przebieg konkursu 

I. Etapy konkursu i organizacja konkursu 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego i finałowego. 

2. Szkoła zgłasza udział swoich uczniów w konkursie do 31 grudnia 2017 r.  

poprzez formularz elektroniczny, który będzie dostępny pod adresem:  

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/inne/losypolakow/  

3. Etap szkolny konkursu organizuje i przeprowadza szkoła do 31 grudnia 2017 r. 

4. Oceny szkolnych prac konkursowych dokonują szkolne komisje konkursowe 

powołane przez dyrektorów szkół, które przystąpiły do konkursu. 

5. Po dokonaniu oceny prac konkursowych szkolne komisje przekazują maksymalnie  

pięć prac w obu kategoriach do 31 stycznia 2018 r. na adresy komisji rejonowych  

(zał. 3) powołanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z właściwością 

terytorialną. 

6. Wszystkie nadesłane prace powinny być opatrzone metryczką ( zał. 2) zawierającą 

ocenę złożoną z recenzji i zakończoną konkluzją wyrażoną w skali przyjętych ocen 

szkolnych (1-6; dopuszcza się używanie 0,5 stopnia). Wraz z metryczką należy 

przesłać również oświadczenie uczestnika lub jego rodzica (zał.1) .  

7. Komisje rejonowe dokonują oceny przesłanych prac do 31 marca 2018 r. i wraz  

z oceną złożoną z recenzji zakończonej konkluzją wyrażoną w skali przyjętych ocen 

szkolnych (1-6; dopuszcza się używanie 0,5 stopnia) przesyłają maksymalnie  

po 5 wyróżnionych prac w każdej kategorii konkursowej i wiekowej na adres 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dopiskiem „Losy Polaków na Wschodzie  

w latach 1939-1956” 

8. Finał wojewódzki konkursu organizuje i przeprowadza Dolnośląski Kurator Oświaty 

który powołuje wojewódzką komisję konkursową. W jej skład wchodzą 

przedstawiciele współorganizatorów konkursu. Zakończenie prac wojewódzkiej 

komisji nastąpi do 15 kwietnia 2018 r. 

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/inne/losypolakow/


 

 

II. Wymagania dotyczące prac konkursowych i kryteria ich oceny 

1. Praca literacka - wydruk komputerowy (do 4 stron formatu A 4) wraz z wersją 

elektroniczną tekstu (płyta CD). 

2. Praca multimedialna – prezentacja w programie Power Point, zapisana na płycie DVD. 

3. Komisje konkursowe szkolne, rejonowe i wojewódzkie oceniając nadesłane prace 

uwzględniają następujące kryteria: 

A.  dotyczące  prac literackich 

 zgodność z tematem konkursu, 

 samodzielność, twórczość, oryginalność, 

 zgodność historyczna, 

 poprawność i staranność językowa, bogactwo języka, 

 dodatkowa ilustracja tekstu; 

B.  dotyczące prac multimedialnych 

 zgodność z tematem konkursu, 

 samodzielność, twórczość, oryginalność, 

 zgodność historyczna, 

 staranność i estetyka. 

III. Informacje końcowe 

1. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane. 

2. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej prezentowane w innych konkursach. 

3. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. W stosunku do wyróżnionych  

i nagrodzonych prac zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez 

honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych organizatorów  

i współorganizatorów konkursu, w mediach oraz na płycie CD (tylko w celu promocji 

uzdolnionych uczniów). 

4. Uczestnicy przystępując do konkursu, akceptują jego regulamin i wyrażają zgodę  

na  użyczenia wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć z podsumowania konkursu  

na stronach internetowych organizatorów i współorganizatorów konkursu. 

 

§ 5 Podsumowanie konkursu, nagrody 

1. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty  

we Wrocławiu do końca kwietnia 2018 r.  

2. Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy zdobędą miejsca od I do III,  

zaś finalistami uczniowie, którym jury przyznało wyróżnienia. 



 

 

3. Laureaci konkursu, zgodnie z przygotowywanym Zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty, otrzymają punkty rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych  

i ponadgimnazjalnych, co potwierdzi stosowne zaświadczenie. 

4. Laureaci i finaliści konkursu otrzymają również pamiątkowe dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Związek Sybiraków Oddział  

we Wrocławiu. 

5. Uroczyste podsumowanie, wręczenie zaświadczeń, nagród i wyróżnień odbędzie  

się we wrześniu 2018 r.  podczas obchodów Dnia Sybiraka we Wrocławiu.  

6. Nie przewiduje się przesyłania zaświadczeń, dyplomów i nagród pocztą, z wyjątkiem 

zaświadczeń dla uczniów, którzy w czerwcu 2018 r. kończą szkołę. Nagrody należy 

odebrać osobiście podczas uroczystości, o której mowa w pkt. 5. 

 

 

Dolnośląski Kurator Oświaty 

        Roman Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 


