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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy 

Zbliża się etap szkolny konkursu „Umarli, abyśmy mogli żyć wolni”. Miejsce Lwowa  

i jego obrońców w walce o niepodległość Polski - dla uczniów szkół podstawowych 

województwa małopolskiego organizowanego w roku szkolnym 2018/2019. Zwracamy się do 

Państwa z prośbą o sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji szkolnych, zgodnie  

z Regulaminem Konkursu. 

1) 48 godzin przed godziną rozpoczęcia etapu szkolnego mają Państwo możliwość 

pobrania z Panelu Dyrektora (dotychczasowego gimnazjum) w Systemie Obsługi 

Kuratorium arkusza na etap szkolny;  

 

2) należy upewnić się, że szkoła dysponuje aktualnym oprogramowaniem obsługującym 

pliki zapisane w formacie PDF, a wydruki arkuszy konkursowych sporządzać z pliku 

zapisanego na dysku komputera; 

 

3) przed rozpoczęciem etapu szkolnego należy sprawdzić poprawność oraz jakość 

wydruku arkuszy; 

 

4) są państwo zobowiązani do pobrania od rodziców uczniów biorących udział  

w Konkursie oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczniów 

oraz akceptacji postanowień Regulaminu zgodnie ze wzorem stanowiącym  

załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu; 

 

5) eliminacje szkolne odbędą się 15 listopada 2018 roku o godzinie 13.00. Czas pracy 

uczniów wynosi 90 minut; 

 

6) instrukcję stanowiącą integralną część zestawu zadań, należy głośno przeczytać 

uczniom; 

 

7) schemat oceniania zadań niezbędny do ocenienia prac uczniów będzie można pobrać  

z Panelu Dyrektora 15 listopada 2018 roku po godz. 15.00 (schemat oceniania zadań 

pobiera się w taki sam sposób jak arkusz); 

 

8) arkusz zadań oraz schemat oceniania zostaną także opublikowane na stronie 

internetowej Kuratorium w zakładce konkursu w dniu 16 listopada 2018 roku; 

 

9) w terminie do 30 listopada 2018 roku (decyduje data wpływu) należy przekazać  

do Komisji Wojewódzkiej (siedziba: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej  

w Krakowie,  ul. Reformacka 3 , 31-012 Kraków): 



a) prace uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów – w celu ich weryfikacji, 

b) złożone zastrzeżenia wraz z pracami, których dotyczą, a także imienny wykaz 

przekazanych prac, 

c) protokół pisemny z przebiegu eliminacji szkolnych w formie wydruku, zgodnie  

ze wzorem protokołu, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 

10) wersję elektroniczną protokołu prosimy przesłać do 28 listopada 2018 roku na 

adres e-mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl zgodnie z wzorem, stanowiącym 

załącznik nr 7 do Regulaminu (w programie Excel); 

 

11) w przesłanym protokole należy wykazać wszystkich uczniów biorących udział  

w etapie szkolnym (również tych, którzy nie przekroczyli progu 60% punktów); 

 

12) protokół z eliminacji szkolnych należy przesłać również w przypadku, gdy żaden  

z uczestników nie przekroczy progu 60% punktów. 

 

 

 

 

Z poważaniem  

Dariusz Gorajczyk – Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu 

Monika Kwiatkowska – Koordynator Konkursu 
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