Regulamin I Gminnego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
Klemensa Podlejskiego
1. Organizatorzy
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Jaworzniku.
2. Cele konkursu
• Popularyzowanie wiedzy o życiu Jana Pawła II.
• Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania osobą Jana Pawła
II.
• Stawianie za wzór dzieciom i młodzieży osobę Jana Pawła II.
• Poznanie dorobku życiowego Jana Pawła II i jego wpływu na
kształtowanie historii Polski i świata.
• Kultywowanie pamięci o Janie Pawle II.
3. Adresaci
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych
z terenu gminy Żarki.
4. Warunki udziału
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie przez każdą szkołę
podstawową z terenu Gminy Żarki trzech reprezentantów szkoły, którzy wezmą
w nim udział. Prosimy o potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie drogą
telefoniczną (tel. 34 314 82 99) lub e – mailem: spjaworznik@op.pl do dnia
05.04.2018r. Prosimy również o podanie danych opiekuna uczestników, który
odpowiedzialny jest za przygotowanie uczniów do konkursu.
5. Zakres materiału
Każdy z uczestników konkursu musi mieć przyswojoną wiedzę o Janie Pawle
II. Zakres materiału podajemy w drugim załączniku. Na jego podstawie były
tworzone pytania do konkursu. Warto również skorzystać z innych źródeł
wiedzy o Karolu Wojtyle.
6. Etapy konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów ściśle związanych z życiorysem Jana Pawła
II:
• Etap pierwszy „Dzieciństwo i młodość”
• Etap drugi „Praca duszpasterska”
• Etap trzeci „Lata pontyfikatu”

Na każdy etap składają się zadania oraz pytania, na które drużyna odpowiada
wspólnie. Każdy etap zakończony jest pytaniem ustnym, na które odpowiada
wyznaczony przez drużynę uczestnik.
7. Rozstrzygnięcie konkursu
I Gminny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II pod honorowym patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki p. Klemensa Podlejskiego odbędzie się
w dniu 11.04.2018r. O godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Jaworzniku ul. Szkolna 35.
8. Jury
Organizatorzy konkursu do sprawdzania prac powołują komisję konkursową,
która ocenia zadania subiektywnie, bezstronnie i zgodnie z przygotowanymi
wcześniej arkuszami odpowiedzi zawierającymi kryteria oceniania
poszczególnych zadań.
9. Nagrody
Po przeliczeniu przez komisję konkursową punktów, nastąpi uroczyste
ogłoszenie wyników. Przyznane zostaną: miejsce I, II, III, IV. Każda szkoła
biorąca udział w konkursie otrzyma dyplom, a wszyscy uczestnicy otrzymają
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Żarkach.
Również opiekunowie w podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie
uczniów do konkursu otrzymają pisemne podziękowania.
Organizatorzy:
Barbara Ledwoch
ks. Marek Pacyna
Dorota Kyrcz

