
„Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu” 

Jan Paweł  II, 16 VI 1999 r. 

REGULAMIN 

XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 

o św. Janie Pawle II 

 

Zasady ogólne 

§ 1 

Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu 

Dolnym i Szkołę Podstawową im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym 

Patronat Honorowy nad konkursem objął: 

Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej – dr hab. inż. Augustyn Ormanty 

§ 2 

Konkurs przeprowadza  Międzyszkolna Komisja Konkursowa powołana przez  Dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu  Dolnym 

Siedzibą  Międzyszkolnej Komisji Konkursowej jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II 

w Stanisławiu  Dolnym. 

§ 3 

Cele konkursu: 

− Uczczenie świętego Jana Pawła II w setną rocznicę Jego narodzin. 

− Przybliżenie  najważniejszych wydarzeń z życia świętego  Jana Pawła II. 

− Poznanie rodzinnego miasta papieża Polaka i okolic. 

− Rozwijanie wyobraźni i twórczych działań teatralnych dzieci i młodzieży. 

§ 4 

Konkurs  skierowany jest do uczniów klas V - VIII  szkół podstawowych z terenu  Gminy 

Kalwaria Zebrzydowska i okolic. 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody i dyplomy. 

Dla pozostałych drużyn przewidziane są dyplomy i drobne upominki. 

§ 5 
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Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez 

stronę internetową szkoły w Stanisławiu  Dolnym: www.sp1 stanislawd.prv.pl 

tel. 33 8767677 

PRZEBIEG KONKURSU 

§ 6 

W konkursie przewidziane są dwa etapy: szkolny i międzyszkolny. 

§ 7  

Etap szkolny: 

1. Etap szkolny wyłania czteroosobową drużynę, reprezentującą daną szkołę. 

2. Dyrektor szkoły zgłasza drużynę  do etapu międzyszkolnego drogą elektroniczną do 

dnia 9 marca 2020r. na adres e-mail: 1spstanislawdolny@vp.pl  

3. Wyłoniona drużyna zapoznaje się z podaną literaturą oraz przygotowuje scenkę z życia 
Jana Pawła II. Scenki zostały tak pomyślane, aby uczestnicy wspólnie zaprezentowali 
życie Karola Wojtyły. 

 

Opiekun każdej drużyny, zgłoszonej do konkursu ( lub inna osoba wyznaczona) będzie losował 

scenkę w dniu 19 marca 2020r., o godzinie 10:00, w szkole - w Stanisławiu Dolnym.  

W wyjątkowym przypadku można wylosować scenkę dzwoniąc na nr tel. 876 76 77, w dniu 

19.03. 2020r. Od godz. 11:00-12:00. 

a) Drużyna przygotowuje wylosowaną scenkę z życia Jana Pawła II z dialogami, ścieżką 
dźwiękową, ze strojami, koniecznymi rekwizytami. 

b) Scenki zostaną ocenione przez komisję konkursową. Komisja będzie oceniała:  

− stroje, rekwizyty (0-3 pkt.) 

− aranżację (kreatywność, wyobraźnia , podkład, dialogi,  itp. ) (0-3pkt.) 

− grę aktorską, poprawność językową (0-3pkt.) 

§ 8 

Etap międzyszkolny 

Etap międzyszkolny składa się z czterech części: 

I część – pisemny test sprawdzający znajomość podanej literatury. 

Każdy z uczestników indywidualnie pisze test (pytania zamknięte i otwarte).  

Punkty uzyskane przez poszczególnych uczestników sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę 

uczestników - średnia będzie doliczana do punktacji całej drużyny.  
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II część – znajomość mapy Wadowic i okolic. 

Drużna nazywa, wskazuje, rozpoznaje, zaznacza miejsca i wydarzenia związane z papieskim 

miastem i okolicą. 

III część – sceny z życia Karola Wojtyły. 

Drużyna przygotowuje wylosowaną scenkę z życia Jana Pawła II z dialogami, z podkładem 

muzycznym, ze strojami, koniecznymi rekwizytami. W scence biorą udział wszystkie osoby z 

drużyny. Czas prezentacji 3-5 minut. Podkład muzyczny należy sprawdzić w dniu konkursu 

(przed występem) 

IV część – FINAŁ 

Komisja konkursowa wyłoni drużyny z trzema najwyższymi wynikami. Uczestnicy udzielają 

odpowiedzi na pytania za 3 punkty. Liczy się pełna odpowiedź. W przypadku niepełnej 

odpowiedzi drużyna otrzymuje 0 pkt 

Komisja konkursowa wyłoni maksymalnie 3 najlepsze  drużyny - laureatów konkursu oraz 

wyróżni uczestnika (uczestników-przy takiej samej ilości punktów), który zdobędzie najwyższą 

ilość punktów z testu. 

Drużyny, które uzyskają tytuł laureata otrzymają nagrody i dyplomy, osoba wyróżniona i 

pozostali uczestnicy dyplomy i pamiątkowe upominki. 

Rozstrzygnięcia międzyszkolnej komisji konkursowej są ostateczne. Nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

§ 9 

Terminarz Konkursu: 

1. Etap szkolny – należy przeprowadzić w szkołach do 6 marca  2020r.   

Zgłoszenia do etapu międzyszkolnego -  9 marca 2020r. 

2. Losowanie scenek - 19 marca o godz. 10:00 SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym, lub 
telefonicznie w tymże dniu w godz. 11:00-12:00 

3. Etap  międzyszkolny: 29 kwietnia 2020 r. godz. 8.00 – 13.00 

 

Program: 

8:00 – Msza święta  w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Stanisława B i M, w 

Stanisławiu Dolnym, z pocztami sztandarowymi wszystkich szkół biorących udział w konkursie 

9:20  – Rejestracja drużyn.  
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9:30 –  Uroczyste rozpoczęcie konkursu oraz. 

9:40 –  10:00 – Drużynowa praca z mapą Wadowic i okolic. 

10:05 –  10:50 - Indywidualny test wiedzy. 

10:50 – 11:15 - Poczęstunek oraz przygotowanie drużyn do prezentacji scenki dramowej. 

11:15 – 12:15 – Prezentacja scenki. 

12:15 – 13:15 - Finał, podsumowanie konkursu i rozdanie nagród. 

 

Postanowienia końcowe   

§ 10 

Regulamin konkursu jest  dostępny na stronie internetowej www.sp1stanislawd.prv.pl 

Szczegółowych informacji  o konkursie udzielają: 

mgr Elżbieta Warchał 

nauczyciel  Szkoły Podstawowej w Barwałdzie Górnym, 

tel. (33) 8765225; e-mail: elawarchal@onet.pl 

 

mgr Małgorzata Job-Rozum 

nauczyciel Szkoły Podstawowej w Stanislawiu Dolnym,        

tel. (33) 8767677;  e-mail: 1spstanislawdolny@vp.pl   

 

Jadwiga Żak 

Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Stanislawiu Dolnym, 

tel. (33) 8767677;  e-mail: 1spstanislawdolny@vp.pl 

 

Literatura: 

„Chłopiec z Wadowic”; Biografia Świętego Jana Pawła II dla dzieci ;Małgorzata Skowrońska, 

ks. Robert Nęcek; Wydawnictwo: Zielona Sowa; Warszawa 2014 

„Trzy miasta Karola Wojtyły” fragmenty: str. 5-51 i 75-82; Wydawnictwo „Calvarianum” 

Biblioteka Przyjaciół Kalwarii 2; 1997 – Załącznik 1  

Przemówienie Jana Pawła II w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. (kserokopia do odebrania u 

organizatorów) 
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