
Regulamin 

I Ogólnopolskiego Konkursu  

Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej 

O Lilię Jadwigi Andegaweńskiej 

 

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziny Szkół Jadwiżańskich oraz Kustosz Katedry 
Wawelskiej organizują I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Świętej Jadwidze Królowej o Lilię 
Jadwigi Andegaweńskiej zwany dalej konkursem.  
 

2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych: 
 

a. Szkoły podstawowe; 
b. Szkoły ponadpodstawowe. 

 
3. Celem konkursu jest: 

 
1) Rozwijanie zainteresowań historycznych i humanistycznych; 
2) Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych; 
3) Podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, w szczególności wiedzy dotyczącej postaci 

Świętej Jadwigi Królowej oraz epoki, w której żyła; 
4) Czerpanie wiedzy z wielkiego dziedzictwa narodowego, jakim jest Katedra Wawelska; 
5) Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; 
6) Wyłonienie najlepszych zespołów uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie 

postacią Świętej Jadwigi Królowej; 
7) Promowanie osiągnięć uczniów oraz nauczycieli. 

 

4. Etapy konkursu: 
 

1) I stopień – etap szkolny, w którym wyłania się  3-osobową drużynę reprezentującą 
szkołę; 

2) II stopień – etap ogólnopolski, turniej zakwalifikowanych do konkursu drużyn. 



 

5. Kolejne etapy konkursu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

6. Wykaz literatury obowiązującej uczniów oraz stanowiącej pomoc dla nauczycieli określa 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

7. Autorzy  oraz przewodniczący komisji ogólnopolskiej nie mogą przygotowywać uczniów 
do konkursu pod rygorem skreślenia tych uczniów z listy uczestników. 

 

8. Osoby mające dostęp w toku organizowania i przeprowadzania konkursu do zadań 
konkursowych i schematów oceniania zadań są zobowiązane do dochowania tajemnicy 
i nieujawniania ich treści. 

 

9. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i rezultatów konkursu są zamieszczane 
wyłącznie na stronie internetowej Katedry na Wawelu www.katedra-wawelska.pl  , w zakładce: 
SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze 
Królowej. 

 

10.  Eliminacje konkursowe na  etapie szkolnym  przeprowadzane są w formie pisemnej. 
 

11.  Uczeń przystępuje do konkursu po podpisaniu przez jego rodziców oświadczenia 
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenia przechowywane są 
w szkolnej dokumentacji. 
 

 
§ 2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie ze szkół noszących imię Świętej Jadwigi 
Królowej. 
 

2. Zgłoszenie uczniów do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie przez 
dyrektora szkoły karty zgłoszenia szkoły do konkursu stanowiącej załącznik nr 6 do 
niniejszego Regulaminu. 

 

3. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail  zostanie przesłany przez organizatorów zestaw 
pytań konkursowych. 
 



 

§ 3 ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO 

 

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada dyrektor szkoły.  

  

2. Zadania dyrektora szkoły:  

 

1) powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej; 

2) uzyskanie oświadczenia rodziców uczniów biorących udział w konkursie zgodnie  

z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;  

3) pobranie z poczty szkoły arkusza z zadaniami konkursowymi i przygotowanie 

odpowiedniej liczby egzemplarzy dla uczniów. Arkusze będą przesłane w dzień 

poprzedzający konkurs.  Dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie warunków 

umożliwiających prawidłowe wydrukowanie arkuszy  i sprawdzenie 

poprawności wydruków;  

4) zorganizowanie i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu  w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczniów;  

5) sprawdzanie i ocena prac przez Szkolną Komisję Konkursową;  

6) przesłanie protokołu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 

niniejszego Regulaminu oraz 3 najlepszych prac do Ogólnopolskiej Komisji 

Konkursowej w Krakowie. Do prac należy dołączyć załącznik nr 4 (oświadczenie 

w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku); 

7) przekazanie uczniom informacji o wynikach etapu szkolnego.  

 

 

3. Prace uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów 

podlegają weryfikacji dokonywanej przez OKK.  

 

4. Na podstawie zweryfikowanych wyników etapu szkolnego  przewodniczący OKK 
sporządza zestawienie wyników oraz publikuje listę szkół zakwalifikowanych do 
etapu ogólnopolskiego na stronie www.katedra-wawelska.pl  , w zakładce: SZKOŁY 
ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze 
Królowej. 
 

 



 
§ 4. ORGANIZACJA ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO 

 
1. Organizacja etapu ogólnopolskiego i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na 

przewodniczącym Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej (OKK). 
 

2. Ogólnopolska Komisja Konkursowa kwalifikuje 20 najlepszych zespołów spośród 
zgłoszonych drużyn. Decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich członków 
drużyny. 
 

3. Konkurs na II poziomie jest trzyczęściowym turniejem drużyn: prezentacja, runda 
pytań oraz mini gra terenowa. 
 

4. Drużyny zakwalifikowane do etapu ogólnopolskiego przystępują do niego w miejscu 
wskazanym w komunikacie, który zamieszczany jest na stronie  www.katedra-wawelska.pl  
w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ/Ogólnopolski konkurs wiedzy 
o św. Jadwidze Królowej na 21 dni przed terminem etapu.  
 

5. W konkursie biorą udział drużyny, będące 3-osobowymi zespołami reprezentującymi 
szkołę. Członkowie poszczególnych drużyn wybierają spośród siebie kapitana.  
 

6. Każda drużyna przygotowuje krótką rymowankę dotyczącą wybranego  przez siebie 
wydarzenia z życia świętej Jadwigi Królowej. Prezentacja tekstu nie może nie trwać 
dłużej niż 1 minutę.  
Ocenie podlegać będą:  
1) Wartość merytoryczna utworu; 
2) Wykonanie (pamięciowe opanowanie tekstu, kostiumy); 
3) Zaangażowanie wszystkich członków drużyny; 
4) Przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.  

 

7. Czas rundy pytań oraz mini gry terenowej zostanie ustalony na początku turnieju. 
 

8. Turniej kończy się wyłonieniem jednej zwycięskiej drużyny. W przypadku zdobycia 
równej ilości punktów, kapitanowie prowadzących zespołów będą, po upływie czasu 
przeznaczonego na grę, samodzielnie odpowiadać na pytania (do pierwszego błędu). 
 

9. Przewodniczący OKK publikuje listę finalistów i zwycięzców konkursu na stronie 
internetowej www.katedra-wawelska.pl  w zakładce: SZKOŁY ŚWIĘTEJ JADWIGI 
KRÓLOWEJ/Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Jadwidze Królowej. 



 

§ 5. NAGRODY 

 

1. Nagroda główna to Lilia Jadwigi Andegaweńskiej oraz trzydniowa wycieczka dla 

członków zespołu wraz z opiekunem do Budapesztu. 

 
2. Organizator konkursu zapewnia wszystkim finalistom konkursu  dyplomy 

uczestnictwa,  nagrody rzeczowe oraz zwiedzanie Krakowa z przewodnikiem. 

 
 

3. Organizator zapewnia uczestnikom II stopnia konkursu nocleg oraz wyżywienie 

w czasie trwania konkursu. 

 

 

§ 6. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne 

rozstrzygnięcia podejmuje przewodniczący OKK. 

 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 
 

3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 
i  opublikowanie danych dotyczących wyników konkursu, do prezentacji zdjęć, 
nagrań, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora. 
 

  

  

  

  

  

  

Załączniki:  

1. Harmonogram konkursu.  

2. Obowiązująca literatura. 

3. Wzór oświadczenia rodziców.  

4. Oświadczenie w przedmiocie zgody na wykorzystanie wizerunku. 

5. Protokół z etapu szkolnego. 

6. Karta zgłoszenia szkoły do konkursu. 


