
„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 roku Jego setnych urodzin i w dniu jego imienin. 

− Przybliżenie  najważniejszych wydarzeń z życia świętego  Jana Pawła II 

− Rozwijanie umiejętności korzystania z technik informatycznych 

XVI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II 



§ 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 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez 

stronę internetową szkoły w Stanisławiu  Dolnym: www.sp1stanislawdolny.edu.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 poprzez wypełnienie 

formularza dostępnego na stronie 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDdNInoKLXR6f7Zft5co4z4TLNwn9S

WlcKIB1GegjRb9QRw/viewform?usp=sf_link 

 do dnia 23 października 2020r.  

3. Wyłoniona drużyna zapoznaje się z podaną literaturą. 
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§ 8 

Etap międzyszkolny 

Etap międzyszkolny - test  sprawdzający znajomość podanej literatury – przeprowadzony 

online 

1. Każdy z uczestników indywidualnie pisze test - pytania zamknięte i otwarte 

2. Suma punktów z testu daje wynik drużyny. 

3. Rozstrzygnięcia  międzyszkolnej komisji konkursowej są ostateczne. Nie przysługuje od 

nich odwołanie.  

§ 9 

Terminarz Konkursu: 

Etap szkolny – należy przeprowadzić w szkołach do 23 października  2020r.  (jeśli etap był 

przeprowadzony w terminie wiosennym, do decyzji opiekuna) 

- zgłoszenia do etapu międzyszkolnego-  23 X 2020r. 

 

Etap międzyszkolny – zostanie przeprowadzony 4 listopada.  

Organizacja etapu: 

− 4 listopada na stronie internetowej organizatora www.sp1stanislawdolny.edu.pl w 

godzinach 9.00 – 14.00 będzie udostępniony link do testu on-line. 

− O godzinie przystąpienia do testu decyduje dyrektor w porozumieniu z opiekunem 

reprezentacji; 

− Czas rozwiązywania testu jest nie dłuższy niż 45 minut. 

− Dyrektor szkoły zapewnienia uczniom, przystępującym do Konkursu, oddzielną salę 

lekcyjną oraz komputery/laptopy z dostępem do internetu dla każdego uczestnika; 

− Na czas trwania konkursu dyrektor wyznacza nauczyciela nadzorującego pracę uczniów 

(nie może to być nauczyciel, który przygotowywał grupę). 

− Zadaniem nauczyciela nadzorującego jest dopilnowanie samodzielnego rozwiązania 

testu przez każdego uczestnika. 

− W czasie rozwiązywania testu uczniowie bazują tylko na zdobytej wiedzy, obowiązuje 

zakaz korzystania z wszelkich dodatkowych materiałów i pomocy. 
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Postanowienia końcowe   

§ 10 

Regulamin konkursu jest  dostępny na stronie internetowej www.sp1stanislawdolny.edu.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 
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