
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych, 

Szanowni Nauczyciele języka polskiego. 

W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy odbywają się zawody 

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych,  

której organizatorem, na mocy porozumienia z Ministerstwem Edukacji 

Narodowej, jest  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – szczególnie 

klas VII-VIII. Służy ugruntowaniu wysokiej rangi języka polskiego i literatury 

polskiej w życiu społecznym, przyczynia się też do głębszego rozpoznania 

narodowej i europejskiej tradycji literackiej oraz tożsamości kulturowej.  

Wiadomość o uruchomieniu Olimpiady dotarła do szkół stosunkowo 

późno, a lektury wymagane przez organizatorów wydawały się początkowo 

trudne do zdobycia. W związku z tym uprzejmie informujemy, że otwieramy 

drugą turę zawodów I stopnia (harmonogram poniżej), że wszystkie lektury 

potrzebne do udziału w etapie szkolnym są dostępne w portalu 

www.Academica.pl z każdego komputera bibliotecznego (każdej biblioteki 

szkolnej lub innej biblioteki publicznej – instrukcja rejestracji podana jest  

na stronie internetowej Olimpiady http://olijpsp.pl/2019/12/lektury-w-cyfrowej-

bibliotece/), a szczegółowe informacje dotyczące regulaminu oraz uprawnień 

(zwolnienie laureatów z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, najwyższa 

ocena z języka polskiego na świadectwie oraz pierwszeństwo w przyjęciu  

do odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej) znajdują się na stronie internetowej 

www.olijpsp.pl. Zapraszamy do lektury materiałów zamieszczonych na tej 

stronie oraz do zapoznania się z treścią poniższego komunikatu Komitetu 

Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.  

 

Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  

dla Szkół Podstawowych 

 

*** 
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Komunikat  

Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego  

dla Szkół Podstawowych 

Zakończyliśmy nabór prac z zawodów I stopnia – wyniki uczniów,  

którzy przystąpili do eliminacji szkolnych w pierwszej turze, zostaną podane  

na stronie www.olijpsp.pl dnia 20 grudnia 2019 r.  

Niezależnie od tego ogłaszamy II turę zawodów I stopnia. Będzie ona 

przebiegać na takich samych zasadach jak I tura – według następującego 

harmonogramu: 

 Do 11 stycznia 2010 r. – część pisemna w szkołach (o dokładnym 

terminie zawodów decyduje szkoła).  

 11 stycznia 2020 r. – ostateczny termin wysłania prac szkolnych  

do komitetów okręgowych, weryfikacja prac. 

 18 stycznia 2020 r. – ogłoszenie wyników eliminacji szkolnych II tury  

na stronie www.olijpsp.pl 

Zawody II stopnia dla wszystkich zakwalifikowanych, a więc zarówno tych 

uczniów, których prace zostały wysłane do Komitetów Okręgowych w grudniu 

2019 r., jak i uczestników II tury eliminacji szkolnych, odbędą się:  

 część pisemna 25 stycznia 2020 r.  – wyniki 2 lutego 2020 r.;  

 część ustna 22 lutego 2020 r..  

Uwaga: Prosimy zainteresowanych nauczycieli o wcześniejsze 

poinformowanie Sekretarzy Komitetów Okręgowych drogą elektroniczną  

o zamiarze przystąpienia ucznia/ów do OLiJP-SP i zobowiązaniu nadesłania 

dokumentacji (pracy i protokołu), a po zakończeniu eliminacji szkolnych  

o niezwłoczne wysłanie tej dokumentacji listem priorytetowym  

lub bezpośrednie dostarczenie do siedziby Komitetu Okręgowego.  

W województwie świętokrzyskim: 

 Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego dla Szkół Podstawowych jest dr hab. prof. UJK Janusz Detka.  

 Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka 

Polskiego dla Szkół Podstawowych jest Małgorzata Jas, nauczyciel 

konsultant w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

w Kielcach.  Dane kontaktowe do Sekretarza Komitetu Okręgowego 

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych  

w woj. świętokrzyskim: 

http://www.olijpsp.pl/
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 adres korespondencyjny (na ten adres należy przesłać 

dokumentację - prace i protokoły – po eliminacjach szkolnych): 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa 

ul. Uniwersytecka 7 (budynek G, sekretariat) 

25-406 Kielce 

(z dopiskiem: OLiJP-SP – dokumentacja z eliminacji szkolnych) 

 adres mailowy (na ten adres należy wysłać informację zamiarze 

przystąpienia ucznia/ów ze szkoły do OLiJP-SP/zobowiązaniu 

nadesłania dokumentacji (pracy i protokołu) z eliminacji 

szkolnych): malgosiajas@gmail.com  

 kontakt telefoniczny: 604 542 001 

Przypominamy zaktualizowany harmonogram OLiJP-SP 

Zawody I stopnia 

I tura Zawodów I stopnia 

 1 listopada – 1 grudnia – część pisemna w szkołach 

 2 grudnia – ostateczny termin wysłania prac szkolnych do komitetów okręgowych, 

weryfikacja prac 

 20 grudnia – ogłoszenie wyników 

II tura Zawodów I stopnia 

 9 grudnia 2019 r. lub do 11 stycznia 2020 r. – część pisemna w szkołach 

 11 stycznia 2020 r. – ostateczny termin wysłania prac szkolnych do Komitetów 

Okręgowych, weryfikacja prac przez jurorów 

 18 stycznia 2020 r. – ogłoszenie wyników 

Zawody II stopnia 

Terminy wspólne dla uczestników I  i II tury zawodów I stopnia 

 25 stycznia 2020 r. – zawody pisemne 

 2 lutego 2020 r. – ogłoszenie wyników zawodów pisemnych 

 22 lutego 2020 r. – zawody ustne 

Uwaga!  O miejscu, w którym będą odbywać się Zawody II stopnia, poinformujemy  

18 stycznia 2020 r. w komunikacie o wynikach II tury zawodów szkolnych, a dodatkowo 

prześlemy tę informację na adresy mailowe nauczycieli, których uczniowie zostaną 

zakwalifikowani do eliminacji okręgowych.  

Zawody III stopnia 

 
23-26 marca 2020 r. 
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