
 

 

DP-510-12/20  

„Życie jest talentem powierzonym każdemu z nas, tak abyśmy je przemieniali 

i pomnażali, czyniąc z niego dar dla innych...’’ 

(Jan Paweł II, XI ŚDM, Rzym 1996) 

REGULAMIN 

Przyznawania Tytułu Małopolski Carolus 

za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności uczniowskiej 

 

 W jubileuszowym Roku św. Jana Pawła II, Województwo Małopolskie wraz 

z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, pragną w sposób 

szczególny uczcić 100 rocznicę urodzin tego Małopolanina wszech czasów, poprzez 

przyznanie tytułu „Małopolskiego  Carolusa”.  

 „Małopolski Carolus” to tytuł, który będzie przyznawany uczniom ze szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych, którzy wzorując się na osobie Jana Pawła II – 

człowieka wielu pasji –z zaangażowaniem rozwijają swoje zdolności, talenty 

i zainteresowania z różnych dziedzin.  

 To małopolskie wyróżnienie otrzymywać będą uczniowie jako nagrodę dla swojej 

systematycznej pracy nad kształtowaniem charakteru w myśl słów Jana Pawła II: „Musicie 

od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Wbrew wszystkim mirażom 

ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej być”.” 

 Jan Paweł II ustanawiając Światowe Dni Młodzieży, wielokrotnie zwracał się do 

młodych ludzi z całego świata, aby nie ustawali w poszukiwaniu wartości i nieustannie 

pracowali nad rozwojem własnej osobowości. 

 Dlatego przyznając tytuł „Małopolskiego Carolusa” jednocześnie składamy hołd 

wielkiemu nauczycielowi i przyjacielowi młodzieży. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 

 Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki 

 Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski 

 Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty 

 Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 



 

 

 

§ 1. 

Cele przyznawania tytułu Małopolski Carolus 

 

1. Nagradzanie wybitnych osobowości uczniowskich, które w danej dziedzinie osiągają 

sukcesy. 

2. Promowanie wśród uczniów aktywnych postaw. 

3. Wspieranie konieczności pracy nad rozwojem własnych pasji i zainteresowań. 

4. Rozwijanie twórczej aktywności uczniów. 

5. Propagowanie poszukiwania i odkrywania własnych talentów. 

6. Kształtowanie postaw zgodnych z duchem nauczania i świadectwa św. Jana Pawła II. 

§ 2. 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorami tytułu Małopolski Carolus są: 

a) Województwo Małopolskie z siedzibą przy ul. Basztowa 22 w Krakowie; 

b) Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Totus 

Tuus 30 w Krakowie. 

2. Projekt realizuje Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.  

3. Tytuł Małopolski Carolus przyznawany jest co roku.  

4. Laureat tytułu Małopolskiego Carolusa otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 

5.000 złotych wraz z okolicznościową statuetką i dyplomem. 

5. Tytuł Małopolski Carolus przyznawany jest uczniom w dwóch kategoriach wiekowych: 

ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa 

małopolskiego. 

6. Tytuł Małopolski Carolus przyznawany jest w pięciu następujących dziedzinach:  



 

 

a)  gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami) - omnibus edukacyjny (kandydat 

prezentuje bogaty zasób wiedzy z różnych dziedzin, potwierdzony dyplomami oraz 

stosownymi zaświadczeniami); 

b)  artificem commendant opus (dzieło zachwala mistrza) - kultura i sztuka 

(kandydat prezentuje wybitne umiejętności wokalne, instrumentalne, plastyczne, 

recytatorskie, teatralne, potwierdzone dyplomami, zaświadczeniami); 

c)  mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) - sport (kandydat 

osiąga sukcesy w dziedzinie sportowej, turystycznej, potwierdzone dyplomami, 

zaświadczeniami); 

d)  motu proprio (z własnej inicjatywy) - wolontariat (kandydat to niezwykła 

osobowość, tolerancyjna, empatyczna, wrażliwa na potrzeby innych, aktywnie 

działająca w szkole i środowisku potwierdzona zaświadczeniami, opiniami); 

e)  littera scripta manet (słowo zapisane pozostaje) - literatura (kandydat jest 

twórcą różnych form literackich – wiersze, poematy, artykuły do prasy, publikacje 

w szkole i środowisku, potwierdzone zaświadczeniami, opiniami). 

§ 3. 

Zasady przyznawania tytułu Małopolski Carolus 

 

1. Wyboru laureatów tytułu Małopolski Carolus dokonuje Kapituła powołana przez 

Organizatora. 

2. W skład Kapituły tytułu Małopolski Carolus wchodzą przedstawiciele: 

a) Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z podległymi delegaturami (Tarnów, Nowy 

Sącz, Nowy Targ, Wadowice); 

b) Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego;  

c) Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie; 

d) Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie; 

e) Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

3. W przypadku, gdy członek Kapituły z przyczyn niezależnych nie może podjąć się oceny 

zgłoszeń, powinien poinformować o tym fakcie Przewodniczącego Kapituły, który za 

pośrednictwem Organizatora wystąpi o wskazanie nowego członka Kapituły.  



 

 

4. W swojej pracy członkowie Kapituły opierają się na dokumentacji dostarczonej przez 

Zgłaszających. 

5. Kapituła pracuje w oparciu o Regulamin Punktowania, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu, na podstawie którego dokona oceny kandydatów. Regulamin 

Punktowania dostępny jest na stronie www.idmjp2.pl. 

6. Kapituła zastrzega sobie prawo do niewyłaniania laureatów w każdej, bądź 

poszczególnych dziedzinach. 

7. Skład Kapituły nie jest podawany do publicznej wiadomości przed rozstrzygnięciem 

Konkursu, celem uniknięcia wpływu na decyzje Kapituły. 

8. Kapituła wyłania kandydatów na laureatów spośród zgłoszeń. 

9. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest tylko do jednej z przedstawionych dziedzin.  

Pod uwagę będą brane osiągnięcia z ostatnich 3 lat, tj. rok szkolny 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021. 

10. Wybór laureatów tytułu Małopolski Carolus ma charakter ostateczny i nie przysługuje 

od niego odwołanie. 

11. Obsługę prac Kapituły tytułu Małopolski Carolus zapewnia Instytut Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

§ 4. 

Zasady zgłaszania kandydatur 

 

1. Kandydatury do tytułu Małopolski Carolus mogą być zgłaszane do dnia 14 maja 2021 

r. (decyduje data stempla pocztowego) przez: 

a) nauczycieli i wychowawców; 

b) rodziców (opiekunów prawnych); 

c) organizacje i stowarzyszenia. 

2. Zgłoszenie do nagrody musi zawierać akceptację Dyrektora Szkoły (pieczątka 

i podpis). 

3. Lista laureatów zostanie ogłoszona do dnia 15 czerwca na stronie www.idmjp2.pl.  



 

 

4. Uroczyste wręczenie tytułów (statuetki i nagrody) nastąpi do 25 czerwca 2021 r. 

O miejscu i terminie Uroczystej Gali laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową 

i telefoniczną. 

5. Zgłoszenia prosimy nadsyłać pocztą na adres: 

 

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie 

ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków 

z dopiskiem „Małopolski Carolus” 

 

6. Zgłoszenie do tytułu Małopolski Carolus jest równoznaczne z akceptacją przez 

wnioskodawcę Regulaminu.  

7. Zgłoszenie do tytułu Małopolski Carolus winno zawierać, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu: 

8. Kartę zgłoszeniową zawierającą w szczególności: imię i nazwisko kandydata 

zgłoszonego do tytułu Małopolski Carolus, dane zgłaszającego oraz informacje 

o dokonaniach kandydata; 

9. Oświadczenie osoby zgłaszającej oraz osoby zgłaszanej o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

§ 5. 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają dla swej ważności przyjęcia w trybie 

właściwym dla uchwalenia niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU 

Przyznania Tytułu Małopolski Carolus 

za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności uczniowskiej 

 

 

 

REGULAMIN PUNKTOWANIA KONKURSU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

 

§ 1. 

1. Kapituła Konkursu przyznaje tytuł na podstawie Regulaminu Punktowania.  

2. Kapituła jest całkowicie niezależna i niezawisła. 

§ 2. 

1. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego Kapituły. Funkcję Sekretarza Kapituły pełni przedstawiciel 

Organizatora – Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. 

2. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły. Jego głos jest decydujący w kwestiach 

nierozstrzygniętych. 

3. Sekretarz Kapituły zajmuje się pracami administracyjnymi dotyczącymi prac Kapituły 

(obsługa administracyjna, sporządzanie protokołów z posiedzeń, liczenie punktów 

przyznanych przez Kapitułę oraz sporządzenie protokołu końcowego). 

§ 3. 

1. Do udziału w Konkursie zakwalifikowane zostaną wyłącznie zgłoszenia zgodne z ideą 

Konkursu opisaną w § 2 oraz § 4 Regulaminu Przyznawania Tytułu Małopolski 

Carolus. 

2. Zgłoszenia będą ocenianie zgodnie z przyjętymi kryteriami opisanymi w § 2 ust. 6 

Regulaminu Przyznawania Tytułu Małopolski Carolus. 



 

 

§ 4. 

1. Zadaniem Kapituły będzie dokonanie oceny zgłoszonych kandydatur. Przy 

dokonywaniu oceny i wyborze Kapituła będzie stosowała następujące kryteria, które 

dotyczą każdej z dziedzin za wyjątkiem motu propio (z własnej inicjatywy): 

Konkursy, olimpiady, festiwale, turnieje, zawody 

Zasięg wojewódzki 

1 miejsce 10 pkt 

2 miejsce 9 pkt 

3 miejsce 8 pkt 

Zasięg ogólnopolski 

1 miejsce 20 pkt 

2 miejsce 18 pkt 

3 miejsce 16 pkt 

Udział 

w ogólnopolskich 
 12 pkt 

Zasięg 

międzynarodowy 

1 miejsce 30 pkt 

2 miejsce 27 pkt 

3 miejsce 24 pkt 

Udział 

w międzynarodowych 
 21 pkt 

Wyróżnienia 

Wojewódzkie 7 pkt 

Ogólnopolskie 14 pkt 

międzynarodowe 22 pkt 

 

2. W dziedzinie gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami) dodatkowo przyznawana 

jest punktacja za świadectwo z wyróżnieniem: 

a) w okresie trzech kolejnych lat – 9 pkt 

b) w okresie dwóch kolejnych lat – 6 pkt 

c) w okresie jednego roku – 3 pkt 

3. W dziedzinie motu propio (z własnej inicjatywy) przyznawana jest punktacja 

w zależności od aktywności w działaniu poszczególnych kandydatów: 



 

 

a) działalność szkolna – 0-10 pkt 

b) działalność środowiskowa – 0-20 pkt 

c) działalność na terenie województwa – 0-30 pkt 

d) działalność ogólnopolska – 0-40 pkt 

e) działalność międzynarodowa – 0-50 pkt 

 

4. Kapituła przyznaje oddzielnie punkty za każdy rok działalności kandydata. Punktacji 

podlegają najwyższe osiągnięcia w danej dziedzinie. 

5. Członkowie Kapituły ocenią kandydatury na podstawie kart ocen, w terminie 

wskazanym w Regulaminie Przyznawania Tytułu Małopolski Carolus  w § 4. Wzór 

karty oceny stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Punktowania. 

6. W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego kandydata takiej samej liczby 

punktów, to głos decydujący co do wyboru jednego z nich przysługuje 

Przewodniczącemu Kapituły. 

7. Sekretarz Konkursu przygotowuje oficjalny protokół z obrad Kapituły, w którym podaje 

liczbę punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów zgłoszonych do tytułu 

Małopolski Carolus. Końcowy protokół z wynikami Konkursu stanowi podstawę do 

wręczenia nagrody, statuetki i dyplomu. 

§ 5. 

1. Członkowie Kapituły są zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy w sprawach 

dotyczących przebiegu prac Kapituły i ostatecznych wyników Konkursu. 

2. Wszystkie zgłoszenia i materiały dostarczone do Organizatora i przekazane Kapitule 

muszą być traktowane jako poufne. 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu Punktowania Konkursu Małopolski Carolus 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

W kategorii: gemma gemmarum (klejnot nad klejnotami) 
 

I. DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko kandydata  

Klasa, nazwa szkoły  

 

II. OCENA PRACY KONKURSOWEJ 

Konkursy, olimpiady, 
festiwale, turnieje, 

zawody 

Miejsce Punkty 

 
1 

  

2 
 

  

3 
 

  

Itd. 
 

  

Świadectwo  
z wyróżnieniem 
 

  

Łączna ilość 
punktów: 

x  

 
  

             ………………………………………..                                     ……………..…………………………........... 

                      ( Data i miejscowość )                                                         (Podpisy Przedstawicieli Kapituły) 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

W kategorii: artificem commendant opus (dzieło zachwala mistrza) 

 

I. DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko kandydata  

Klasa, nazwa szkoły  

 

 

II. OCENA PRACY KONKURSOWEJ 

Konkursy, olimpiady, 
festiwale, turnieje, zawody 

Miejsce Punkty 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

Itd.   

Łączna ilość punktów: 
x  

 

 

  

             ………………………………………..                                     ……………..…………………………........... 

                      ( Data i miejscowość )                                                         (Podpisy Przedstawicieli Kapituły) 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

W kategorii: mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch) 

 

I. DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko kandydata  

Klasa, nazwa szkoły  

 

 

II. OCENA PRACY KONKURSOWEJ 

Konkursy, olimpiady, 
festiwale, turnieje, zawody 

Miejsce Punkty 

 
1 

  

 
2 

  

3 
 

  

Itd. 
 

  

Łączna ilość punktów: 
x  

 

 

  

             ………………………………………..                                     ……………..…………………………........... 

                      ( Data i miejscowość )                                                         (Podpisy Przedstawicieli Kapituły) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

W kategorii: motu propio (z własnej inicjatywy) 

 

I. DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko kandydata  

Klasa, nazwa szkoły  

 

 

II. OCENA PRACY KONKURSOWEJ 

Działalność z własnej 
inicjatywy 

Działalność Punkty 

 szkolna  

  środowiskowa  

 na terenie województwa  

 ogólnopolska  

 międzynarodowa  

Łączna ilość punktów: 
x  

 

 

 

 

  

             ………………………………………..                                     ……………..…………………………........... 

                      ( Data i miejscowość )                                                         (Podpisy Przedstawicieli Kapituły) 

 

 

 



 

 

 

 

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU 

MAŁOPOLSKI CAROLUS 

W kategorii: littera scipta manet (słowo zapisane pozostaje) 

 

I. DANE INFORMACYJNE 

Imię i nazwisko kandydata  

Klasa, nazwa szkoły  

 

 

II. OCENA PRACY KONKURSOWEJ 

Konkursy, olimpiady, 
festiwale, turnieje, zawody 

Miejsce Punkty 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

Itd. 
 

  

Łączna ilość punktów: 
x  

 

 

  

             ………………………………………..                                     ……………..…………………………........... 

                      ( Data i miejscowość )                                                         (Podpisy Przedstawicieli Kapituły) 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU 

Przyznawania Tytułu Małopolski Carolus 

za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach działalności uczniowskiej 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

do tytułu Małopolski Carolus 

w dziedzinie………………………….. 

 
I. Imię i nazwisko kandydata  

 
 

 
1. Dane podmiotu zgłaszającego: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu zgłaszającego 
kandydaturę:  

 
 

 
2. Adres, nr telefonu, email, adres www podmiotu zgłaszającego kandydaturę: 

 
 

 
3. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły: 

Pieczęć szkoły: 
 

 

Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły: 
 



 

 

 
II. Uzasadnienie/informacje o dokonaniach kandydata zgłoszonego do tytułu 

Małopolski Carolus w danej dziedzinie (osiągnięcia z ostatnich 3 lat wraz 

z kopią zaświadczeń, dyplomów, opinii). 

  

 

 

 

 

 

 

 

III. Załączniki (kopie zaświadczeń, dyplomów, opinii): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

Data, pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły: (czytelny podpis) 

  



 

 

 

 

 

Oświadczenie osoby/podmiotu zgłaszającej/-go 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie 

zgłoszenia konkursowego do tytułu Małopolski Carolus zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 

2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1781) oraz 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem przyznawania tytułu Małopolski 

Carolus oraz akceptuję wszystkie postanowienia tego Regulaminu. 

 

  

 

……………………………..                                            ………………………………………… 
Miejscowość, data                                                                           (podpis i pieczęć podmiotu zgłaszającego) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Oświadczenie osoby zgłaszanej 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka* 

………………………………………………………………………………………………………..  
( imię i nazwisko) 

 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia konkursowego do tytułu Małopolski 

Carolus zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 

r.,), tj. zgodnie z RODO. 

Uczestnik  i jego rodzice (opiekunowie prawni), oświadczają że zapoznali się z treścią 

regulaminu i akceptują jego treść. 

 

 

 

.……………….……………………………………………….  
(data i odręczny podpis rodzica/opiekuna) 

 

* oświadczenie wypełniają rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich biorących udział 

w konkursie 

 


