Regulamin oraz Wytyczne
do przeprowadzenia Stypendiady Polonistycznej w klasach 4-8
w wersji zdalnej /online/
Uwaga! BARDZO WAŻNE!
1. Ze względu na zmianę sposobu przeprowadzenia stypendiady polonistycznej dla uczniów klas 4-8 z trybu
stacjonarnego na zdalny wydłużamy o tydzień termin przyjmowania zgłoszeń – do 20 listopada 2020 r.
2. Szkolni Koordynatorzy i nauczyciele przygotowujący powinni najpóźniej do 1 grudnia 2020 r. przekazać
uczniom oraz ich rodzicom/prawnym opiekunom informacje, dostępne na stronie internetowej Organizatora,
na temat zdalnego trybu przeprowadzenia tegorocznej stypendiady polonistycznej.
3. Czas rozpoczęcia konkursu czytelniczego, ortograficznego i literackiego został celowo wyznaczony
na godziny popołudniowe, aby nie kolidować z zajęciami szkolnymi prowadzonymi przez nauczycieli
online lub z zajęciami prowadzonymi w szkole, na wypadek, gdyby uczniowie od 30 listopada 2020 r.
wrócili do nauczania stacjonarnego.
Konkurs czytelniczy „Kreator”
1.
2.
3.
4.

Do konkursu czytelniczego „Kreator” uczniowie klas 4-8 przystępują w domu.
Konkurs zostanie przeprowadzony 8 grudnia 2020 r.
Uczniowie rozpoczną konkurs w całym kraju o godzinie 17.00.
Czas na rozwiązanie arkusza wynosi 20 minut. Uczeń będzie miał 1 minutę na udzielenie
odpowiedzi na każde pytanie.
5. 1 grudnia 2020 r. Organizator umieści na głównej stronie internetowej link do konkursu
czytelniczego.
6. Link zostanie uaktywniony w dniu konkursu, czyli 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00.
7. Uczeń po kliknięciu w link będzie musiał podać na wstępie następujące dane: imię i nazwisko,
klasa, nazwa szkoły /bez imienia/, indywidualny kod szkoły. Dopiero po kliknięciu na pierwsze
pytanie system zacznie odliczać czas na rozwiązanie arkusza.
8. Arkusz zawiera instrukcję dla ucznia oraz 20 pytań zamkniętych podzielonych na 4 części.
Część A zawiera pytania za 1 punkt, część B pytania za 2 punkty, część C – za 3 punkty i część D
– pytania za 4 punkty. W sumie uczeń będzie miał do zdobycia 50 punktów.
9. Uczeń do każdego pytania będzie miał podanych 5 aktywnych okienek: A, B, C, D, E. Okienko E
klika tylko wówczas, gdy w pytaniu nie znajdzie żadnej poprawnej odpowiedzi lub znajdzie więcej
niż jedną poprawną odpowiedź. W pozostałych sytuacjach klika w okienko A, B, C lub D.
10. Każdy arkusz jest zabezpieczony przez tzw. „Uczciwego rozwiązującego”. Dzięki temu system
sprawdza, czy uczeń minimalizuje program/przeglądarkę internetową i w razie potrzeby wysyła
ostrzeżenie, a w przypadku jego zignorowania blokuje możliwość dalszego udzielania odpowiedzi.
11. Po udzieleniu przez ucznia odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie regulaminowego czasu
system automatycznie zliczy punkty i prześle je do Organizatora.
12. Podczas trwania konkursu czytelniczego uczeń musi być sam w pomieszczeniu, w którym
rozwiązuje arkusz konkursowy, powinien mieć wyłączony telefon komórkowy i nie może korzystać
z lektury konkursowej.
13. Ponadto, w trakcie trwania konkursu, jeżeli jest to tylko możliwe, uczeń powinien być połączony
internetowo z nauczycielem przygotowującym go do konkursu i mieć włączoną kamerkę.
Konkurs ortograficzny „Ortograf”
1.
2.
3.
4.

Do konkursu ortograficznego „Ortograf” uczniowie klas 4-8 przystępują w domu.
Konkurs zostanie przeprowadzony 10 grudnia 2020 r.
Uczniowie rozpoczną konkurs w całym kraju o godzinie 18.00.
Czas na rozwiązanie arkusza wynosi 20 minut. Uczeń będzie miał 1 minutę na udzielenie
odpowiedzi na każde pytanie.
1

5. 1 grudnia 2020 r. Organizator umieści na głównej stronie internetowej link do konkursu
ortograficznego.
6. Link zostanie uaktywniony w dniu konkursu, czyli 10 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00.
7. Uczeń po kliknięciu w link będzie musiał podać na wstępie następujące dane: imię i nazwisko,
klasa, nazwa szkoły /bez imienia/, indywidualny kod szkoły. Dopiero po kliknięciu na pierwsze
pytanie system zacznie odliczać czas na rozwiązanie arkusza.
8. Arkusz zawiera instrukcję dla ucznia oraz 20 interaktywnych zadań otwartych podzielonych
na cztery części (po 5 zadań każda): część A – krzyżówka, część B – zagadki ortograficzne, część C
– fabryka wyrazów, część D – dyktando z lukami. Część A zawiera pytania za 1 punkt, część B
pytania za 2 punkty, część C – za 3 punkty i część D – pytania za 4 punkty. W sumie uczeń będzie
miał do zdobycia 50 punktów.
9. Każdy arkusz jest zabezpieczony przez tzw. „Uczciwego rozwiązującego”. Dzięki temu system
sprawdza, czy uczeń kopiuje wyrazy, minimalizuje program/przeglądarkę internetową i w razie
potrzeby wysyła ostrzeżenie, a w przypadku jego zignorowania blokuje możliwość dalszego
udzielania odpowiedzi.
10. Po udzieleniu przez ucznia odpowiedzi na wszystkie pytania lub po upływie regulaminowego czasu
system automatycznie zliczy punkty i prześle je do Organizatora.
11. Podczas trwania konkursu ortograficznego uczeń musi być sam w pomieszczeniu, w którym
rozwiązuje arkusz konkursowy, powinien mieć wyłączony telefon komórkowy i nie może korzystać
ze słownika ortograficznego.
12. Ponadto, w trakcie trwania konkursu, jeżeli jest to tylko możliwe, uczeń powinien być połączony
internetowo z nauczycielem przygotowującym go do konkursu i mieć włączoną kamerkę.
Konkurs literacki „Polonus”
1.
2.
3.
4.
5.

Do konkursu literackiego „Polonus” uczniowie klas 4-8 przystępują w domu.
Konkurs zostanie przeprowadzony 11 grudnia 2020 r.
Uczniowie rozpoczną konkurs w całym kraju o godzinie 17.00.
Czas na napisanie wypracowania wynosi 40 minut.
1 grudnia 2020 r. Organizator umieści na głównej stronie internetowej link do konkursu
literackiego.
6. Link zostanie uaktywniony w dniu konkursu, czyli 10 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00.
7. Uczeń po kliknięciu w link będzie musiał podać na wstępie następujące dane: imię i nazwisko,
klasa, nazwa szkoły /bez imienia/, indywidualny kod szkoły. Dopiero potem będzie mógł przejść
do zapoznania się z materiałem pomocniczym i napisania wypracowania.
8. Arkusz zawiera instrukcję dla ucznia, temat wypracowania oraz interaktywną stronę w formacie A4,
na której uczeń pisze wypracowanie. Może też zawierać fragment tekstu kultury: literackiego,
popularnonaukowego, publicystycznego lub użytkowego.
9. W konkursie literackim prace zostaną ocenione przez 2-osobową komisję. Każdy przyzna punkty
od 0 do 25, poddając ocenie punktowej następujące aspekty wypracowania: A. podstawowe:
1. zachowanie formy wypowiedzi (0-1), /2. przestrzeganie norm językowych (0-1), ortograficznych
(0-1) i interpunkcyjnych (0-1) – dopuszczalne każdorazowo po 2 błędy/, 3. estetyka zapisu –
czytelność, brak skreśleń, akapity (0-1). B. kluczowe: /1. kompozycja, 2. dobór środków
językowych, 3. treść wypowiedzi/ (0-20). Punktacja za aspekty podstawowe (max. 5 p.)
będzie jednakowa u obu ekspertów, natomiast aspekty kluczowe (max. 20 p.) będą podlegać
indywidualnej i niezależnej ocenie każdego eksperta. Łącznie uczeń może zdobyć 50 punktów.
10. Każdy arkusz jest zabezpieczony przez tzw. „Uczciwego piszącego”. Dzięki temu system sprawdza,
czy uczeń minimalizuje program/przeglądarkę internetową, kopiuje lub wycina tekst i w razie
potrzeby wysyła ostrzeżenie, a w przypadku jego zignorowania blokuje możliwość dalszego pisania
wypracowania.
11. Po napisaniu pracy uczeń klika na przycisk „Wyślij”, wówczas system automatycznie prześle
wypracowanie do Organizatora.
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13. Podczas trwania konkursu literackiego uczeń musi być sam w pomieszczeniu, w którym rozwiązuje
arkusz konkursowy, powinien mieć wyłączony telefon komórkowy i nie może korzystać ze
słownika ortograficznego.
12. Ponadto, w trakcie trwania konkursu, jeżeli jest to tylko możliwe, uczeń powinien być połączony
internetowo z nauczycielem przygotowującym go do konkursu i mieć włączoną kamerkę.
Postanowienia końcowe: /dotyczy Szkolnych Koordynatorów oraz nauczycieli przygotowujących/
1. W wersji online wszystkie informacje o konkursach oraz materiały do przeprowadzenia konkursów
Organizator umieszcza na swojej stronie internetowej, w tym linki do poszczególnych konkursów,
protokoły, szablony list uczestników oraz klauzule informacyjne RODO.
2. Organizator komunikuje się ze Szkolnymi Koordynatorami telefonicznie i smsowo.
3. Szkolny Koordynator czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursów, a po ich zakończeniu
kompletuje dokumentację i odsyła ją online najpóźniej do 14 grudnia 2020 r. na specjalny adres
mailowy, który otrzyma smsem do 1 grudnia 2020 r.
4. Wymagana dokumentacja, którą Szkolny Koordynator odsyła Organizatorowi to: protokół, klauzula
informacyjna RODO, kopia dowodu wpłaty oraz kontrolna zbiorcza lista uczestników biorących udział
w poszczególnych konkursach.
5. Szablon do sporządzenia listy uczestników będzie dostępny do pobrania w wordzie z naszej strony
internetowej od 1 grudnia 2020 r. w zakładce Szablony – listy uczestników.
6. Indywidualny kod szkoły oraz specjalny adres mailowy, na który będzie trzeba wysłać dokumentację
konkursową, zostanie wysłany Szkolnemu Koordynatorowi smsem na podany przez niego w karcie
zgłoszenia numer telefonu komórkowego.
7. Opłatę za udział w poszczególnych konkursach rodzice wnoszą na konto Rady Rodziców lub rachunek
bankowy Szkolnego Koordynatora /jeżeli ten udostępni rodzicom swój rachunek do wnoszenia opłaty/.
Szkolny Koordynator dokonuje jednej zbiorczej opłaty przelewem ze swojego konta na rachunek
bankowy Organizatora lub wnosi o dokonanie przelewu przez Radę Rodziców.
8. Uczeń może wziąć udział w sumie w trzech konkursach: czytelniczym, ortograficznym i literackim.
Ponieważ w każdym rywalizuje o równorzędne nagrody, dlatego wpłaca nauczycielowi kwotę
odpowiednią do liczby konkursów, w których zadeklarował uczestnictwo. Opłata za udział w jednym
konkursie wynosi 9 zł.
9. Szkolny Koordynator najpóźniej do 14 grudnia 2020 r. dokonuje jednej zbiorczej płatności na konto
Organizatora: 02 1020 4580 0000 1102 0100 2310 /za podanych w karcie zgłoszenia uczestników/.
10. Kompletne wyniki poszczególnych laureatów, finalistów i uczestników, nagrody podstawowe
i nagrody dodatkowe (przyznane w kategoriach I-II), a także podziękowania i listy gratulacyjne
dla nauczycieli oraz szkolnych koordynatorów będziemy wysyłać do szkół w sposób tradycyjny,
czyli za pośrednictwem Poczty Polskiej, w terminie: 15-26 lutego 2021 r.
11. Dodatkowo, tytułem podsumowania edycji, 26 lutego 2021 r., na naszej stronie internetowej,
opublikujemy wykaz szkół, w których uczniowie zdobyli tytuł laureata lub finalisty /z podziałem
na poszczególne konkursy/.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminowych nagród w przypadku małej liczby
zgłoszeń uczniów do konkursów, przy jednoczesnej dużej liczbie nagrodzonych. W takim przypadku
wszystkie dotychczasowe nagrody dla finalistów pozostaną bez zmian, zaś laureaci I, II i III miejsc
otrzymają dyplomy i duże medale. Jedynie nie otrzymają, dodatkowo przyznawanych, nagród
książkowych.
13. Puchary i stypendia naukowe pozostają bez zmian, zaś stypendia za wyniki mogą nie zostać
przyznane.
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