POLONISTYCZNA KARTA ZGŁOSZENIA

Firma Edukacyjna „Orzeł”
I Oddział w Skierniewicach
ul. Trzcińska 21/23, 96-100 Skierniewice
tel./fax 46/831-01-66 tel. kom. 798-760-266		

(dostępna do pobrania w formacie A4 na stronie Organizatora: www.stypendiada.pl)

2–13 LISTOPADA 2020 r.

e-mail: stypendiada@wp.pl
www.stypendiada.pl
NIP 836-101-99-24 REGON 140813170

INFORMATOR 2020 dla POLONISTÓW

/Kartę zgłoszenia należy wysłać w dniach
w programie: word, jpg lub pdf wyłącznie mailem na adres: stypendiada@wp.pl/

(dostępny w wersji pdf na stronie internetowej Organizatora: www. stypendiada.pl)
1. Nazwa szkoły .....................................................................................................................................................
2. Adres szkoły:
miejscowość .............................................................. ulica/numer ....................................................................

Zapraszamy wszystkich uczniów szkoły podstawowej z klas
do wzięcia udziału w dniach

4-8

8–11 GRUDNIA 2020 r.

kod pocztowy ............................................................ poczta .............................................................................

w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym:

województwo ......................................................................... telefon .............. / - .............. - ........... - ...........

STYPENDIADA POLONISTYCZNA
dla klas 4–8

LICZBA UCZESTNIKÓW STYPENDIADY POLONISTYCZNEJ
w POSZCZEGÓLNYCH KLASACH i KONKURSACH:
/Razem, po zsumowaniu wszystkich liczb w okienkach,
nie mniej niż 10 uczestników./

kl. 4

kl. 5

W tegorocznej edycji proponujemy zmagania
w następujących konkursach z zakresu edukacji polonistycznej:

kl. 6

kl. 7

kl. 8

			

1. Konkurs czytelniczy „Kreator” –
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” –

Zakres tematyczny poszczególnych konkursów:
1. Konkurs czytelniczy „Kreator” – w konkursie należy wykazać się znajomością treści
następującego utworu literackiego:
● klasa 4 – Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania /komiks/
● klasa 5 – Seweryna Szmaglewska, Czarne Stopy
● klasa 6 – Adam Bahdaj, Wakacje z duchami
● klasa 7 – Aleksander Fredro, Zemsta
● klasa 8 – Juliusz Słowacki, Balladyna

3. Konkurs literacki „Polonus” –

		

Szkolny Koordynator: (Imię i nazwisko należy wpisać czytelnie drukowanymi literami.)

..................................................
/imię/

............................................................

..................................................

/nazwisko/

/telefon komórkowy/

................................................................................
(czytelny podpis Szkolnego Koordynatora)

Numer konta bankowego Rady Rodziców, na które zostaną przelane środki na stypendia:
-

-

-

1. Konkurs czytelniczy „Kreator” – 8 XII 2020 r.
2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – 10 XII 2020 r.
3. Konkurs literacki „Polonus” – 11 XII 2020 r.

-

-

-

/Prosimy wpisać – BRAK KONTA – w przypadku nieposiadania przez Radę Rodziców konta bankowego./

2. Konkurs ortograficzny „Ortograf” – sprawdza w poszczególnych klasach 4-8
znajomość następujących reguł ortograficznych:
● u – ó, ż– rz, h – ch
3. Konkurs literacki „Polonus” – uczniowie mają za zadanie napisać jednostronicowe
wypracowanie na podany temat. Konkurs sprawdza umiejętność posługiwania się wybraną
formą wypowiedzi pisemnej:
● klasa 4 – opowiadanie twórcze z elementami baśniowymi
● klasa 5 – opowiadanie twórcze z dialogiem i elementami fantastycznymi
● klasa 6 – opowiadanie detektywistyczne
● klasa 7 – list prywatny
● klasa 8 – kartka z pamiętnika
Ważne! Wszystkie utwory literackie można pobrać w wersji pdf ze strony Organizatora.

REGULAMIN
Konkurs czytelniczy trwa 40 minut. Ma charakter testu wyboru. Test zawiera łącznie
20 zadań zamkniętych i składa się z 4 części: A, B, C, D liczących po 5 zadań. Do każdego z 20. zadań
podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Karta odpowiedzi jest wkomponowana w arkusz konkursowy.
Składa się z pięciu okienek: A, B, C, D, E. Uczeń zamalowuje na karcie odpowiedzi, pod numerem danego
zadania, zawsze tylko jedno okienko: A, B, C lub D, jeżeli w danym zadaniu wystąpi jedna prawidłowa
odpowiedź, E – jeżeli w zadaniu stwierdzi więcej niż jedną prawidłową odpowiedź lub jej brak.
Konkurs ortograficzny trwa 40 minut. Arkusz zawiera łącznie 20 zadań otwartych podzielonych
na cztery części (po 5 zadań każda): część A – fabryka wyrazów z „u – ó”, część B – fabryka wyrazów
z „ż – rz”, część C – fabryka wyrazów z „h – ch”, część D – dyktando z lukami.
Konkurs literacki trwa 40 minut. Arkusz zawiera instrukcję dla ucznia, temat wypracowania
oraz określoną ilość miejsca do napisania pracy. Może też zawierać fragment tekstu kultury: literackiego,
popularnonaukowego, publicystycznego lub użytkowego.
Punktacja w konkursach: czytelniczym i ortograficznym jest jednakowa i przedstawia się następująco:
w części A za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt (łącznie 5 pkt), w części B – 2 punkty (łącznie 10 pkt),
C – 3 punkty (łącznie 15 pkt), zaś D – 4 punkty (łącznie 20 pkt). W sumie można zdobyć 50 punktów.
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.
Terminarz: Konkursy należy przeprowadzić w wyznaczonych terminach. Godzinę rozpoczęcia każdego
konkursu ustala Szkolny Koordynator, którego należy powołać spośród nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursów.
Opłata: 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.
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/.
Jednakże, w sporadycznych sytuacjach, dopuszcza się możliwość zwrotu wpłaconych pieniędzy uczniowi,
który z uzasadnionego powodu nie wziął udziału w danym konkursie.
Warunki udziału:
I./ Powołanie jednego Szkolnego Koordynatora – niezależnie od liczby polonistów realizujących
projekt w danej szkole.
II./ Przesłanie Organizatorowi w dniach 2–13 LISTOPADA 2020 r. KARTY ZGŁOSZENIA /mailem/
na adres: stypendiada@wp.pl Organizator, po otrzymaniu karty zgłoszenia, wyśle Zgłaszającemu, na jego
adres mailowy, informację zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
III./ Zgłoszenie powinno zawierać, po zsumowaniu wszystkich liczb w okienkach, nie mniej
niż 10 uczestników.
/Ważna wskazówka! Ponieważ STYPENDIADA składa się z więcej niż jednego konkursu,
dlatego, licząc uczestników, prosimy pamiętać, że 1 uczeń równa się 2, a nawet aż 3 uczestników, gdy weźmie
on udział w więcej niż jednym konkursie.
Koperty z arkuszami konkursowymi, protokołem oraz wytycznymi do przeprowadzenia konkursów
Szkolny Koordynator otrzyma przesyłką kurierską 48 h do 3 grudnia 2020 r.
Szkolny Koordynator czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursów, a po ich zakończeniu
kompletuje dokumentację i odsyła wraz ze wszystkimi pracami konkursowymi, nie później
niż 14 grudnia 2020 r., na adres Organizatora. Ten powoła dla poszczególnych konkursów komisje, których
zadaniem będzie ustalenie wyników wszystkich uczestników oraz wyłonienie spośród nich: laureatów,
finalistów i stypendystów.
W sprawach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Organizator /po konsultacji ze Szkolnym
Koordynatorem/.
Nagrody: Uczniowie uczestniczący w jednym lub w dwóch konkursach walczą o NAGRODY
PODSTAWOWE: /dyplomy, książki i medale/. Natomiast uczeń, który weźmie udział w całym
Projekcie Stypendialnym, czyli w trzech konkursach, rywalizuje ponadto o NAGRODY DODATKOWE:
/stypendia naukowe oraz ekstrastypendia za wyniki/.

O nagrody dodatkowe uczniowie rywalizują w dwóch kategoriach: kategoria I – gdy szkoła zgłosi
powyżej 50 uczestników, kategoria II – gdy szkoła zgłosi od 10 do 50 uczestników. W obu kategoriach
NAGRODY DODATKOWE są przyznawane:
● indywidualnie (w postaci stypendium naukowego dla każdego ucznia, który, biorąc udział we wszystkich
trzech konkursach, zdobędzie indywidualnie średnią powyżej 46 punktów – niezależnie od miejsca,
które szkoła zajmie w ogólnopolskim rankingu),
● zespołowo (w postaci pucharów dla szkół, które w ogólnopolskim rankingu zajmą miejsca od I do V
oraz ekstrastypendium za wyniki dla uczniów tychże szkół, którzy wezmą udział we wszystkich trzech
konkursach i zdobędą najwyższą średnią spośród wszystkich uczniów walczących w ich szkole o stypendia).
O puchar oraz ranking dla szkoły rywalizują wszyscy uczniowie – niezależnie od liczby konkursów,
w których wezmą udział. Ustalając ranking szkół, Organizator do sumy punktów uzyskanych przez wszystkich
uczniów w poszczególnych konkursach doliczy dodatkowo każdej szkole 1 pkt za każdego uczestnika.

WYKAZ NAGRÓD:
I. NAGRODY PODSTAWOWE: /to przyznawane ex aequo dyplomy, książki i medale → w każdym
konkursie innego rodzaju/
1. Dla laureatów poszczególnych konkursów – za zajęcie: I miejsca (50 p.) – książka, dyplom
oraz złoty medal laureata, II miejsca (49 p.) – książka, dyplom i srebrny medal laureata, III miejsca (48 p.)
– książka, dyplom i brązowy medal laureata. 2. Dla finalistów poszczególnych konkursów – za zajęcie miejsc
IV–VIII (47 – 43 p.) – wyróżnienie – dyplom oraz medal finalisty. 3. Dla uczestników poszczególnych
konkursów – za zajęcie miejsca od IX do LI (42 – 0 p.) – dyplom uczestnika.
II. NAGRODY DODATKOWE: /puchary dla szkół, ekstrastypendia za wyniki oraz stypendia
naukowe dla uczniów biorących udział we wszystkich trzech konkursach /
kategoria I A /powyżej 50 uczestników/:
2-miesięczne STYPENDIUM NAUKOWE – w wysokości 400 zł (2 × 200 zł) dla każdego ucznia,
który, biorąc udział we wszystkich trzech konkursach, zdobędzie indywidualnie średnią powyżej 46 punktów.
kategoria II A /od 10 do 50 uczestników/:
2-miesięczne STYPENDIUM NAUKOWE – w wysokości 200 zł (2 × 100 zł) dla każdego ucznia,
który, biorąc udział we wszystkich trzech konkursach, zdobędzie indywidualnie średnią powyżej 46 punktów.
kategoria I B /powyżej 50 uczestników/ – BONUS w postaci:
● „Złotego Pucharu” – dla szkoły, która uplasuje się w skali kraju na I miejscu, tzn. zgłosi łącznie powyżej
50 uczestników, a Ci uzyskają najlepszy średni wynik w kraju w kategorii szkół – powyżej 50 uczestników.
● 2-miesięcznego EKSTRASTYPENDIUM za WYNIKI – w wysokości 1000 zł (2 × 500 zł) dla najlepszego
ucznia, który w zwycięskiej szkole w kategorii powyżej 50 uczestników, biorąc udział w 3 konkursach,
zdobędzie najwyższą średnią konkursową.
Ponadto, w tej kategorii zostaną przyznane dla pozostałych szkół i ich najlepszych uczniów (zdobywców
w 3 konkursach najwyższej średniej) następujące nagrody: za zajęcie II miejsca: szkoła – „Srebrny Puchar”,
uczeń – stypendium w wysokości 800 zł (2 × 400 zł), za zajęcie III miejsca: szkoła – „Brązowy Puchar”,
uczeń – stypendium w wysokości 600 zł (2 × 300 zł).
Szkoły, które uplasują się na miejscach IV–V otrzymają Puchar Finalisty, a ich najlepsi uczniowie
z najwyższą średnią – stypendium w wysokości 400 zł (2 × 200 zł). Stypendia będą wypłacane od II do III 2021 r.
kategoria II B /od 10 do 50 uczestników/ – BONUS w postaci:
● „Złotego Pucharu” – dla szkoły, która uplasuje się w skali kraju na I miejscu, tzn. zgłosi łącznie od 10
do 50 uczestników, a Ci uzyskają najlepszy średni wynik w kraju w kategorii szkół – od 10 do 50 uczestników.
● 2-miesięcznego EKSTRASTYPENDIUM za WYNIKI – w wysokości 500 zł (2 × 250 zł) dla najlepszego
ucznia, który w zwycięskiej szkole w kategorii powyżej 50 uczestników, biorąc udział w 3 konkursach,
zdobędzie najwyższą średnią konkursową.
Ponadto, w tej kategorii zostaną przyznane dla pozostałych szkół i ich najlepszych uczniów
(zdobywców w 3 konkursach najwyższej średniej) następujące nagrody: za zajęcie II miejsca:
szkoła – „Srebrny Puchar”, uczeń – stypendium w wysokości 400 zł (2 × 200 zł), za zajęcie III miejsca:
szkoła – „Brązowy Puchar”, uczeń – stypendium w wysokości 300 zł (2 × 150 zł).
Szkoły, które uplasują się na miejscach IV–V otrzymają Puchar Finalisty, a ich najlepsi uczniowie
z najwyższą średnią – stypendium w wysokości 200 zł (2 × 100 zł). Stypendia będą wypłacane od II do III 2021 r.
Wyniki:
Kompletne wyniki poszczególnych laureatów, finalistów i uczestników, wszystkie 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, za pośrednictwem Poczty Polskiej,
w terminie: 15–26 lutego 2021 r. Dodatkowo, tytułem podsumowania edycji, 26 lutego 2021 r., na naszej
stronie internetowej, opublikujemy wykaz szkół, w których uczniowie zdobyli tytuł laureata lub finalisty.
			
		
Komitet Organizacyjny

