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„Matko Kalwaryjska, spraw, byśmy byli między sobą jedno, i z Tobą” 
Jan Paweł  II, Kalwaria =Zebrzydowska, 19 VIII 2002 r. 

. 

REGULAMIN 

XVII 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 oraz Dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Karola Wojtyły w Barwałdzie Górnym. 

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

w Stanisławiu  Dolnym. 

§ 3 

Cele konkursu: 

− Uczczenie 20. rocznicy nawiedzenia Sanktuarium Matki Boskiej Kalwaryjskiej przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II oraz  8. rocznicy Jego Kanonizacji. 

− Poznanie treści książki ,,Dar i Tajemnica”, autorstwa Jana Pawła II. 

− Przybliżenie  najważniejszych wydarzeń z życia świętego  Jana Pawła II. 

− Rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci i młodzieży 

− Rozwijanie kreatywności. 

− Promowanie samodzielności i uczciwości  podczas pisania  testu online. 
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§ 4 

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

Kalwaria Zebrzydowska. 

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 trzyosobową drużynę, reprezentującą daną szkołę. 

Dyrektor szkoły zgłasza drużynę  do etapu międzyszkolnego poprzez wypełnienie 

formularza i przesłanie do dnia 17 marca 2022r. skanu na adres e-mail: 

1spstanislawdolny@vp.pl 

2. Wyłoniona drużyna zapoznaje się z podaną literaturą. 

§ 8 

Etap międzyszkolny: 

Etap międzyszkolny składa się z 2 części: 

 

I część – recytacja 

Każdy członek drużyny recytuje wybrany fragment z tekstu Modlitwy zawierzenia, kończącej 

Homilię Jana Pawła II, z dnia 19.08.2002 roku - od słów “...Matko Kalwaryjska, spraw, byśmy 

byli między sobą jedno, i z Tobą...” - do słów ,,Totus Tuus. Amen”. Cały tekst należy tak podzielić, 

by każdy z uczestników recytował inny fragment. 

Nagraną na pendrive recytację dostarczamy do jednej ze szkół organizujących konkurs, do dnia 
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11 kwietnia 2022 r. (ostatecznie).  

Kryteria oceny: artykulacja/wyrazistość mowy, interpretacja/umiejętności aktorskie, 

znajomość/ opanowanie pamięciowe  tekstu, wrażenie estetyczne/ kostiumy, rekwizyty.  

 

II część – test online sprawdzający znajomość podanej literatury. Test zostanie przeprowadzony 

w dniu 27 kwietnia 2022 roku (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie). 

 

− Każdy z uczestników indywidualnie pisze test - pytania zamknięte i otwarte 

− Uczestnicy konkursu piszą test online w szkole. 

− Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja, powołana przez Dyrektora każdej ze szkół. 

− Członkiem Komisji nie może być Opiekun, przygotowujący uczniów do konkursu. 

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

liczbę uczestników - średnia będzie doliczana do punktacji całej drużyny. 

− Komisja konkursowa  wyłoni  maksymalnie 3 najlepsze  drużyny -  laureatów. 

− Drużyny, które uzyskają tytuł laureata  otrzymają nagrody i dyplomy, pozostali uczest-

nicy dyplomy i pamiątkowe upominki. 

− Rozstrzygnięcia  międzyszkolnej komisji konkursowej są ostateczne. Nie przysługuje od 

nich odwołanie.  

§ 9 

Terminarz Konkursu: 

Etap szkolny – należy przeprowadzić w szkołach do 10 marca  2022r. 

- zgłoszenia do etapu międzyszkolnego-  17 marca 2022r. 

 

Etap międzyszkolny  

− Dostarczenie recytacji na pendrive - do 11 kwietnia 2022 r. (ostatecznie) - do szkoły w 
Barwałdzie Górnym lub w Stanisławiu Dolnym nr 1 

− Test online - 27 kwietnia 2022 r. (szczegóły w późniejszym terminie) 
 

 

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 

http://www.sp1stanislawdolny.edu.pl/
mailto:elawarchal@onet.pl
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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 lub jadwigabl@interia.pl 

§ 11 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w Stanisławiu Dolnym - do 

dnia 4 maja. Nagrody, dyplomy będą przekazane do szkół ( lub do odbioru ) od 4 do 9 maja 

2022 roku. 

 

Literatura: 

Dar i Tajemnica: W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich: Jan Paweł II; 

Wydawnictwo Św, Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków1996 

 

Tekst homilii: 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/8pl_kalwaria_19082002.html 

mailto:1spstanislawdolny@vp.pl
mailto:jadwigabl@interia.pl
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/8pl_kalwaria_19082002.html

