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Państwo Dyrektorzy  
Gimnazjów  
województwa małopolskiego 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

zbliŜa się etap szkolny konkursu tematycznego Byłaś dla nas radością i dumą…  
W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową za który jesteście 
Państwo odpowiedzialni. W związku z tym zwracamy się z prośbą o sprawne zorganizowanie 
i przebieg eliminacji szkolnych, zgodnie z Regulaminem Konkursu.   

 
1. Przypominamy, Ŝe są Państwo zobowiązani do pobrania od rodziców (prawnych opiekunów) 

uczniów biorących udział w Konkursie oświadczeń o zgodzie na przetwarzanie danych 
osobowych dzieci. 
 

2. Test na etap szkolny konkursu będą mogli Państwo pobrać z serwera Kuratorium Oświaty  
w Krakowie od godz. 9.00 dnia 25 listopada 2011 r. Wszelkie niezbędne informacje są 
dostępne w „panelu dyrektora”.  

 
3. Eliminacje szkolne odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniu 25 listopada 2011 r.  

o godz. 13.00. Uczniowie będą pracować 90 minut.  
 

4. List skierowany do uczniów, a stanowiący integralną część zestawu zadań, naleŜy głośno 
uczniom przeczytać.  

 
5. Klucz konieczny do ocenienia prac uczniów będzie moŜna pobrać, w taki sam sposób jak test,  

z serwera Kuratorium Oświaty w Krakowie w dniu 25 listopada 2011 r. od godz. 15.00. 
 

6. Przypominamy, Ŝe protokół z eliminacji szkolnych naleŜy sporządzić: 
a)  w wersji drukowanej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu 

Konkursu i przesłać do komisji wojewódzkiej (siedziba Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Krakowie, ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków z dopiskiem konkurs Byłaś dla nas 
radością i dumą … W 70. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię 
Krajową).  

b) w wersji elektronicznej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu  
i przesłać na adres e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl  

7. Protokół pisemny wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów, 
złoŜonymi zastrzeŜeniami i pracami, których te zastrzeŜenia dotyczą winny znaleźć się  
w siedzibie komisji wojewódzkiej do dnia 7 grudnia 2011 r. Przekroczenie terminu (decyduje 
data wpływu) skutkuje wykluczeniem uczniów z dalszego udziału w konkursie. 

 
 
Z powaŜaniem 
Anna Pawlikowska-Wójcicka  –  koordynator konkursu 
ElŜbieta Jakimek-Zapart   – przewodnicząca konkursu 


