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IX  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II 

Jan Paweł II Orędownik Bożego Miłosierdzia 
  

REGULAMIN 

 

1. Organizatorami konkursu są: Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu (przy współpracy 

merytorycznej z Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy) i Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 

2. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu bolesławieckiego.  

 

3. Cele konkursu: 

Cel ogólny:  Powiatowy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy                 

na temat życia, nauczania i świętości Papieża oraz motywowanie do naśladowania Ojca Świętego  

Cele szczegółowe konkursu: 

1. Przybliżenie osoby, upowszechnienie i pogłębianie znajomości nauczania św.  Jana Pawła II                

i przesłania Jego pontyfikatu w kontekście nauki o miłosierdziu Bożym.  

2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności świętego, 

kształtowanie właściwych postaw i „wyobraźni miłosierdzia”. 

3. Zachęcenie młodzieży do kształtowania życia według nauczania i wskazań św. Jana Pawła II 

4. Inspirowanie uczniów do poszukiwania właściwych wzorów postępowania.   

5. Kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej uczniów. 

 

4. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem:  

1. Treść drugiej Encykliki Jana Pawła II. Dives in misericordia  – ogłoszonej  30 listopada 1980      

w Watykanie. Podtytuł: O Bożym Miłosierdziu. 

2. Treść Homilii wygłoszonych przez  Ojca Świętego Jana Pawła II  podczas beatyfikacji Siostry 

Faustyny  - Rzym, 18 kwietnia 1993 r. i kanonizacji Siostry Faustyny - Rzym, 30 IV 2000 r. 
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3. Przebieg spotkań,  homilie, wydarzenia związane z VIII pielgrzymką Jana Pawła II do Polski  

(16–19 sierpnia 2002). 

 

5. Warunki uczestnictwa.  

1. Placówki zainteresowane uczestnictwem zgłaszają swój akces w konkursie drogą mailową                

(e-mail: pceikk@op.pl) do dnia 20.04.2017 r. Akces powinien zawierać: nazwę szkoły, imię                 

i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za organizację konkursu w placówce, tel. kontaktowy.  

2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli                

i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym                

z przebiegiem konkursu. 

3. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie 

na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do 

zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści: 

„Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych mojego 

dziecka:............................................................................................................................................, 

Ucznia ........... klasy szkoły ……............................................................................................,do celów 

związanych z udziałem w IX  Powiatowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II - Jan Paweł II 

Orędownik Bożego Miłosierdzia, oraz publikację jego/jej wizerunku  i imienia  i nazwiska na 

stronie internetowej http://www.pceikk.pl/konkursy.html  

Data i czytelny podpis rodzica: 

………………………………………………… 

4. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie                        

i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, nie może uczestniczyć w konkursie. 

5. Szkoła sama decyduje o przystąpieniu do etapu szkolnego, przeprowadza ten etap i przesyła 

wyniki do PCEiKK w Bolesławcu. 

6. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia. 

 

6. Etapy konkursu: 

1. Etap szkolny – 27.04.2017 r., czas trwania - 45 minut, 

2. Etap powiatowy – 26.05.2017 r., godz. 10.00 - czas trwania - 60 minut - Gimnazjum 

Samorządowe nr 3 im. Jana Pawła II w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2 w Miejskim Zespole 

Szkół nr 3 w Bolesławcu. 

 

7. Szkolna Komisja Konkursowa: 

1. SKK powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej placówce. Zaleca się, 

aby SKK składała się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela religii. 

2. SKK organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym. 

3. 24.04.2017 r., PCEiKK w Bolesławcu przesyła na adres e-mail test z zadaniami konkursowymi. 

SKK powiela otrzymany zestaw zadań w ilości odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego. 

Następnie pakuje, pieczętuje i zabezpiecza przygotowane zestawy zadań. Przed przystąpieniem do 

pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań konkursowych są w stanie nienaruszonym. 
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Dyrektor 
Powiatowego Centrum Edukacji  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 
 

Cezariusz Rudyk 

4. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac przez SKK przewodniczący komisji 

sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go wraz z listą laureatów  (nie więcej niż 

trzech najlepszych uczniów) do PCEiKK w Bolesławcu do 05.05.2017 r., 

 

8. Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej.  

1. Dyrektor PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu i organizuje przebieg 

etapu powiatowego. 

2. PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK. 

3. PCEiKK w Bolesławcu publikuje wyniki z etapu powiatowego na stronie internetowej:   

http://pceikk.pl/konkursy.html 

 

9. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego: 

1. SKK typuje do etapu powiatowego nie więcej niż 3 najlepszych uczniów, którzy kolejno osiągnęli 

najwyższą liczbę punktów za test na etapie szkolnym. W przypadku uzyskania równej ilości 

punktów, prosimy aby SKK przeprowadziła dogrywkę w terminie ustalonym z zainteresowanymi. 

Odpowiedzialnymi za przygotowanie dogrywki są SKK. 

2. Ostateczną liczbę uczestników etapu powiatowego zatwierdza dyrektor PCEiKK w Bolesławcu.  

 

10. Laureaci etapu powiatowego. 

Tytuł laureata konkursu otrzymują osoby, które na etapie powiatowym zajęły pierwsze 3 miejsca.  

W razie potrzeby Komisja zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości laureatów. Laureaci 

eliminacji powiatowych zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami.  

 

11. Obowiązującą  literatura: 

1. Druga  Encyklika  Jana Pawła II. Dives in misericordia  – ogłoszona 30 listopada 1980 

   w Watykanie.  

2. Homilia  wygłoszonych przez  Ojca Świętego Jana Pawła II  podczas beatyfikacji Siostry 

Faustyny  -  Rzym, 18 kwietnia 1993 r. 

3.  Homilia  wygłoszonych przez  Ojca Świętego Jana Pawła II  podczas kanonizacji Siostry 

Faustyny - Rzym, 30 IV 2000 r. 

4. VIII Pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny – opracowanie ks. dr Jan Jerzy Górny, Olsztyn 2002  

 

 

 

 

 

 

  

Bolesławiec, 31.03.2017 r. 
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