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REGULAMIN 
X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

„MOJA SZKOŁA W UNII EUROPEJSKIEJ” – EDYCJA AKADEMIA MŁODEGO 
DYPLOMATY 

 
 

§ 1 
Cele Konkursu 

 
Celem X ogólnopolskiego Konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” –  edycja Akademia 
Młodego Dyplomaty, zwanego dalej „Konkursem”, jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów        
i nauczycieli, którzy przygotowali najciekawsze prace konkursowe zgodnie z podanymi           
w § 3 regulaminu tematami oraz zrealizowali w szkołach najciekawsze działania 
informacyjno–edukacyjne o Unii Europejskiej, Grupie Wyszehradzkiej i polskiej dyplomacji.    

 
§ 2 

Uczestnicy Konkursu i warunki uczestnictwa w Konkursie 
 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 

zarówno publicznych, jak i niepublicznych, zgłaszani do Konkursu przez szkołę. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 

1) wypełnienie przez szkołę w terminie do dnia 21 grudnia 2012 r. ankiety zgłoszeniowej 
zamieszczonej na stronie internetowej MSZ pod adresem 
www.mojaszkola.polskawue.gov.pl  i tym samym zadeklarowanie chęci udziału           
w X Konkursie „Moja szkoła w Unii Europejskiej” - edycja Akademia Młodego 
Dyplomaty; 

2) napisanie przez ucznia danej szkoły pracy konkursowej na jeden spośród tematów 
określonych w §3 ust. 1; 

3) złożenie w terminie do dnia 22 marca 2013 r. do Wojewódzkiej Komisji Oceniającej 
jednej pracy konkursowej oraz załączenie do niej sprawozdania z realizacji działań 
informacyjno-edukacyjnych o Unii Europejskiej, Grupie Wyszehradzkiej i polskiej 
dyplomacji, które odbyły się w szkole w trakcie bieżącej edycji Konkursu; 

4) dołączenie do pracy konkursowej wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na 
Konkurs, dostępnej pod adresem www.mojaszkola.polskawue.gov.pl/informacje o 
programie zawierającej podstawowe dane szkoły, imię i nazwisko ucznia, autora  
pracy konkursowej oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem ona 
powstała.    

3. Każda szkoła może złożyć jedną pracę konkursową indywidualnego ucznia.  
  

 
§ 3 

Prace konkursowe 
 
1. Uczestnicy Konkursu obowiązani są do przygotowania pracy konkursowej na jeden  

z następujących tematów: 
1) Grupa Wyszehradzka jako przykład dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków; 
2) Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej; 

http://www.mojaszkola.polskawue.gov.pl/
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3) „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” - skomentuj słowa 
Vaclava Havla, zmarłego niedawno prezydenta Czech, w kontekście przemian 
demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90; 

4) Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – 
rozumieć”?. 

2. Pracę konkursową, o której mowa w ust. 1, uczestnicy Konkursu przygotowują  
w dowolnej formie, w szczególności w formie opracowania pisemnego, prezentacji lub 
nagrania, przy czym opracowanie pisemne nie może liczyć mniej niż 5 (słownie: pięć) 
stron w formacie A-4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 (słownie: piętnastu) 
plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty.   

 
§ 4 

Komisje oceniające 
 

1. W każdym województwie, za zgodą Wojewody, powoływana jest Wojewódzka Komisja 
Oceniająca, zwana dalej „WKO”, której zadaniem jest ocena prac konkursowych 
nadesłanych na Konkurs w województwie.  

2. W skład WKO, liczącej od 4 do 5 osób, wchodzą:  
1) przedstawiciel Wojewody; 
2) przedstawiciel Kuratorium Oświaty;  
3) przedstawiciel Marszałka województwa;  
4) przedstawiciel Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej lub innej wskazanej 

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych instytucji partnerskiej.  
3. W skład WKO, w zależności od potrzeb, Wojewoda może powołać dodatkowo doradcę 

metodycznego, eksperta do spraw integracji europejskiej, itp. 
4. Posiedzenia WKO są protokołowane, a protokół podpisują wszyscy obecni na 

posiedzeniu członkowie WKO. WKO podejmuje decyzje większością głosów przy 
obecności, co najmniej połowy składu WKO. W przypadku równego podziału głosów, 
głos Przewodniczącego WKO jest decydujący.  

5. Powołaniem składu WKO zajmują się właściwe urzędy wojewódzkie. Za sprawy 
organizacyjne związane z organizacją pracy WKO, wstępną ocenę prac konkursowych 
oraz przekazanie wyników eliminacji wojewódzkich do Centralnej Komisji Oceniającej 
odpowiadają właściwe Regionalne Centra Informacji Europejskiej lub inne wskazane 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych instytucje partnerskie. 

6. Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej powołuje Centralną Komisję Oceniającą, zwaną 
dalej „CKO”.  Zadaniem CKO jest ocena prac zakwalifikowanych do etapu 
ogólnopolskiego.  

7. W skład CKO wchodzą przedstawiciele: 
1) Ministerstwa Spraw Zagranicznych;  
2) Ministerstwa Edukacji Narodowej;  
3) Ośrodka Studiów Wschodnich.  

8. W skład CKO mogą wchodzić także eksperci do spraw edukacji wskazani przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.  

9. CKO podejmuje decyzje większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu 
CKO. W przypadku równego podziału głosów, głos Przewodniczącego CKO jest 
decydujący.  

10. Za powołanie składu i organizację CKO odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 
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§ 5 

Przebieg Konkursu  
 

1. Szkoła przekazuje w terminie do dnia 22 marca 2013 roku (decyduje data stempla 
pocztowego), jedną pracę konkursową wraz ze sprawozdaniem i kartą informacyjną do 
WKO, na adres instytucji przyjmującej prace konkursowe. Adresy instytucji 
przyjmujących znajdują się na stronie internetowej programu pod adresem: 
www.mojaszkola.polskawUE.gov.pl. O zakwalifikowaniu prac konkursowych do oceny 
decyduje data stempla pocztowego.  

2. WKO wybiera po trzy najlepsze prace konkursowe w kategorii: gimnazjum i szkoła 
ponadgimnazjalna.  

3. Zwycięzcami Konkursu wojewódzkiego zostaje 6 uczniów i 6 nauczycieli (6 drużyn), 
których prace konkursowe zajęły trzy najwyższe miejsca w Konkursie.  

4. WKO przekazuje, do dnia 12 kwietnia 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego), 
prace konkursowe, które zajęły pierwsze miejsce i zakwalifikowane zostały do II etapu 
Konkursu, do CKO, na adres:  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Biuro Rzecznika Prasowego 

al. Jana Christiana Szucha 23 
00.580 Warszawa 

5. CKO wybiera po trzy najlepsze prace konkursowe z każdej kategorii i ogłasza listę 
laureatów: 6 uczniów i 6 nauczycieli, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do dnia 2 maja 2013 r.  

6. Zwycięzcami Konkursu zostaje 6 uczniów i 6 nauczycieli, reprezentantów 3 szkół 
gimnazjalnych i 3 szkół ponadgimnazjalnych, które uzyskały najwyższą liczbę punktów.  

 
§ 6 

Kryteria oceny prac konkursowych 
 

1. CKO oceniać będzie prace konkursowe według następujących kryteriów:  
1) ocena merytoryczna (znajomość problematyki, spójność pracy, wyczerpanie tematu  

i logika argumentów) – max 45 pkt.; 
2) ocena wizualno-formalna (poprawność językowa, estetyka wykonania) – max 15 pkt.; 
3) ocena inwencji, oryginalność pracy – max 20 pkt.; 
4) ocena samodzielności uczniów w przygotowaniu pracy – max 20 pkt. 

2. Odrębna punktacja zostanie przyznana za sprawozdanie z realizacji działań 
informacyjno-edukacyjnych o Unii Europejskiej, Grupie Wyszehradzkiej i polskiej 
dyplomacji przeprowadzonych w szkole w trakcie bieżącej edycji Konkursu. 

3. Od decyzji CKO nie przysługuje odwołanie. 
 

§ 7 
Nagrody 

 
1. Laureaci etapu wojewódzkiego (6 uczniów i 6 nauczycieli z każdego województwa), 

otrzymają nagrody rzeczowe od Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miejscowych 
organizatorów. 

http://www.mojaszkola.polskawue.msz.gov.pl/
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2. Uroczysty finał Konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” - edycja Akademia Młodego 
Dyplomaty z udziałem laureatów etapu ogólnopolskiego odbędzie się w Warszawie. 

3. Dla laureatów etapu ogólnopolskiego (6 uczniów i 6 nauczycieli) zorganizowana zostanie 
wizyta studyjna w wybranych stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej. 

 
 

 


