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Rozdział 1 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Organizatorem XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Literaturze dla uczniów słabosłyszących i 

niesłyszących (zwanego dalej konkursem) jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych, ul. Łucka 
17/23 Warszawa (zwany dalej OSWG). 

2. Do merytorycznego przygotowania konkursu dyrektor OSWG wyznacza komisję języka polskiego, która 
jest odpowiedzialna za opracowanie arkusza konkursowego z zadaniami oraz kryteriów oceniania.  

3. Konkurs organizowany jest dla uczniów wszystkich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły 
zawodowej i branżowej I stopnia – słabosłyszących i niesłyszących uczących się w szkołach specjalnych 
oraz - niesłyszących uczących się w szkołach powszechnych i integracyjnych . 

4. Uczniowie OSWG mogą uczestniczyć w konkursie, ale ich prace nie będą ujmowane  w klasyfikacji 
końcowej konkursu. 

5. Konkurs ma formę pisemną i przebiega jednoetapowo.  
6. Konkurs ma jednakową formułę dla wszystkich typów szkół. 
7. Zwycięzcy będą wyłaniani oddzielnie w trzech kategoriach: 

 słabosłyszący uczniowie liceum i technikum (średni ubytek słuchu w uchu lepszym do 70 dB); 

 niesłyszący uczniowie liceum i technikum (średni ubytek słuchu w uchu lepszym powyżej 
70 dB); 

 uczniowie szkoły zawodowej i branżowej I stopnia (bez podziału na słabosłyszących i 
niesłyszących). 

8. Zwycięzcy będą wyłaniani na podstawie liczby punktów zdobytych w konkursie.  
9. Ustalona zostanie także klasyfikacja zespołowa, w której uwzględnione będą szkoły / ośrodki / zespoły 

szkół, które reprezentowane będą przez co najmniej dwóch uczestników.  
 

Rozdział 2 
CELE KONKURSU 

 
1. Doskonalenie sprawności czytania, pisania oraz korzystania z informacji.  
2. Upowszechnianie czytelnictwa i rozwój kompetencji czytelniczych uczniów.  
3. Rozwijanie humanistycznych zainteresowań uczniów.  
4. Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentacji uzdolnień i zdobytej wiedzy. 
5. Promowanie uzdolnionych uczniów osiągających wysokie wyniki.  
 
 

Rozdział 3 
TERMINARZ KONKURSU I ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW 

 
1. Konkurs odbędzie się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie 20-22 kwietnia 

2018 r. zgodnie z załączonym ramowym harmonogramem. 
2. Termin zgłoszeń na konkurs upływa 23 marca 2018 r. Karta zgłoszenia jest załącznikiem do niniejszego 

regulaminu. 
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3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc noclegowych o możliwości skorzystania z noclegu decyduje 
kolejność zgłoszeń.  

4. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczo-
nym terminie nie przystąpią do konkursu. 

5. W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej szkoły  / ośrodka / zespołu szkół. 
6. W szkole specjalnej dla słabosłyszących i niesłyszących, za wyłonienie reprezentacji i zgłoszenie jej do 

konkursu odpowiada nauczyciel wyznaczony przez dyrektora. 
7. W szkole powszechnej lub integracyjnej, w której uczą się pojedyncze osoby niesłyszące i w związku z 

tym nie przeprowadza się eliminacji do konkursu, uczestnika może zgłosić także rodzic, a jeśli uczeń 
jest pełnoletni, może zgłosić się sam. 

8. Opłaty za wyżywienie: śniadanie 5 zł, obiad 10 zł, kolacja 5 zł, prowiant 7 zł, płatne przelewem na pod-
stawie faktury. 

 
Rozdział 4. 

ZAWARTOŚĆ ARKUSZA KONKURSOWEGO 
 
1. Arkusz konkursowy sprawdza wiadomości i umiejętności opisane w podstawie programowej języka 

polskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej (liceum / 
technikum / szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia), ze szczególnym uwzględnieniem etapu 
ponadgimnazjalnego. 

2. Organizatorzy konkursu zapewniają uczestnikom i ich opiekunom możliwość zapoznania się z 
wyprzedzeniem z arkuszem przykładowym, skonstruowanym na tak ich samych zasadach, jak arkusz 
konkursowy. Arkusz pokazowy uzupełnia komentarz, w którym w szczególności zawarte są informacje, 
w czym arkusz konkursowy będzie podobny do arkusza przykładowego, a w czym się będzie od niego 
różnił. Arkusz pokazowy i komentarz do niego są załącznikami do regulaminu. 

 
Rozdział 5 

KOMISJA KONKURSOWA 
 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języka polskiego w OSWG oraz osoby wybrane 

spośród opiekunów uczestników konkursu. 
2. Przewodniczącym komisji jest z urzędu nauczyciel języka polskiego w OSWG, wyznaczony przez 

dyrektora ośrodka. 
3. Do zadań komisji konkursowej należy: 

 nadzór nad uczniami w czasie kodowania prac i wypełniania arkusza konkursowego, 
 sprawdzenie i ocena arkuszy konkursowych uczestników, zgodnie z kryteriami opracowanymi 

przez organizatora, 
 czuwanie nad regulaminowym przebiegiem konkursu, 
 ogłoszenie wyników konkursu. 

4. W sprawach spornych decyduje przewodniczący komisji konkursowej po konsultacji z pozostałymi jej 
członkami. 

5. Członków komisji konkursowej obowiązuje tajemnica służbowa i przepisy dotyczące ochrony danych 
osobowych uczestników konkursu. 
 

Rozdział 6. 
PRZEBIEG KONKURSU 

 
1. Uczeń przystępujący do konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej. 
2. W czasie trwania konkursu na sali obecny jest tłumacz języka migowego. 
3. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, nie korzysta z urządzeń elektronicznych i nie 

zakłóca przebiegu konkursu. 
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4. W szczególnych przypadkach uczeń może na chwilę opuścić salę w towarzystwie członka komisji kon-
kursowej, po oddaniu innemu obecnemu członkowi komisji swojej pracy na czas nieobecności.  
W arkuszu członek komisji odnotowuje godzinę wyjścia i powrotu na salę. 

5. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, może opuścić salę. Członek 
komisji konkursowej odnotowuje w arkuszu godzinę zakończenia pracy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia regulaminu konkursu przewodni-
czący komisji konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co dyskwalifikuje uczest-
nika. 

7. Czynności organizacyjne obejmują: 
 zajęcie miejsca przez uczestników na podstawie losowania,  
 rozdanie arkuszy uczestnikom przez członków komisji konkursowej, 
 sprawdzenie przez uczniów, czy arkusze są kompletne i ewentualną wymianę arkuszy wybrako-

wanych na kompletne, 
 zakodowanie prac przez uczniów zgodnie z instrukcją, 
 zapisanie w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu przez członka komisji 

konkursowej, 
 wypełnienie arkuszy konkursowych przez uczniów, 
 poinformowanie uczestników o zakończeniu konkursu, 
 zebranie wypełnionych arkuszy przez członków komisji konkursowej. 

8. Sprawdzanie prac odbywa się w tym samym dniu, w sposób ustalony na zebraniu wszystkich człon-
ków komisji przed konkursem. 

9. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w danej kategorii. 
10.  Jeśli w danej kategorii zgłosiło się więcej niż 10 uczestników, komisja wyznacza I, II i III miejsce, jeśli 

uczestników jest mniej – tylko I miejsce. 
11.  Miejsce szkoły / ośrodka / zespołu szkół w klasyfikacji zespołowej określa się poprzez dodanie indy-

widualnych wyników poszczególnych reprezentantów, z uwzględnieniem wagi stosunkowej do śred-
niego wyniku uzyskanego przez ogół uczestników w kategorii, w której brał udział dany reprezentant. 

12.  Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy dyplomy za udział w kon-
kursie. 

13.  Sprawdzone prace bezpośrednio po konkursie pozostają w dyspozycji organizatora, a następnie zo-
staną rozesłane pocztą do szkół, w których uczą się uczestnicy  lub bezpośrednio uczestnikom, jeśli 
zostali zgłoszeni przez rodzica lub zgłosili się sami . 

 
Rozdział 7 

TRYB ODWOŁAWCZY 
 
1. Odwołania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu mogą składać uczestnicy konkursu lub ich 

opiekunowie ustnie w trakcie trwania konkursu, najpóźniej przed ogłoszeniem wyników. 
2. Odwołania rozpatruje przewodniczący komisji konkursowej, po konsultacji z pozostałymi  członkami 

komisji. 
3. Od decyzji przewodniczącego komisji konkursowej przysługuje odwołanie do dyrektora OSWG, któ-

rego decyzja jest ostateczna. 


