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Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

 ul. Prymasa Wyszyńskiego 5 

83 – 341 Gowidlino 

tel. 58 6856 555 

https://www.gowidlino.edu.pl,  e – mail zsgowidlino@wp.pl  

REGULAMIN 

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY  

O ŚW. JANIE PAWLE II  
 

§1. 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się coroczna edycja 

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II – zwanego dalej 

Konkursem. 

2. Organizatorem III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II jest: 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie 

ul. Prymasa Wyszyńskiego 5  

83-341 Gowidlino 

tel.: 58 685 65 55  

e-mail: zsgowidlino@wp.pl 

 

§2. 

Warunki konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6 – 8 ze szkół podstawowych  

z województwa pomorskiego. 

3. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w Konkursie powinni zgłosić się do 

nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora w swojej szkole macierzystej. 

4. Konkurs składa się z następujących etapów: 

1) etap I – eliminacje szkolne (do dnia 7 grudnia 2021r.), 

2) etap II – eliminacje międzyszkolne (dnia 8 lutego 2022r.), 

3) etap III – eliminacje wojewódzkie (dnia 15 marca 2022r., godz. 10.00). 

5. Literatura i materiały, z których uczniowie powinni przygotować się do Konkursu, 

dostępne są na stronie: www.gowidlino.edu.pl w zakładce III Wojewódzki 

Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II. 

 

§3. 

Cele konkursu 

1. Wychowawcze: 

1) Zainteresowanie uczniów wiedzą religijną.  

2) Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa 

w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy 

z młodzieżą.  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
mailto:zsgowidlino@wp.pl
http://www.gowidlino.edu.pl/
http://gowidlino.edu.pl/wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii/
http://gowidlino.edu.pl/wojewodzki-konkurs-wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii/
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3) Ukazanie św. Jana Pawła II jako obrońcy godności człowieka. 

2. Edukacyjne: 

1) Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy 

religijnej.  

2) Poznanie sylwetki św. Jana Pawła II. 

3) Poznanie działalności i twórczości św. Jana Pawła II. 

4) Pogłębianie wiedzy na temat cnót i wartości, jakie przestrzegał, na co dzień  

św. Jan Paweł II. 

3. Moralne: 

1) Poznanie wzorca postępowania. Wzbudzanie chęci naśladowania sylwetki 

Ojca Świętego. 

2) Kształtowanie własnej osobowości uczniów opierających się na przykładzie  

św. Jana Pawła II. 

3) Umożliwienie uczestnikom udziału w pozytywnej rywalizacji oraz rozwijania 

swoich ambicji. 

4) Rozszerzanie współdziałania nauczycieli w kształceniu młodzieży 

uzdolnionej.  

5) Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 

6) Stworzenie szansy zdobycia nagród oraz odczucia satysfakcji z wygranej. 

 

§4. 

Organizacja i przebieg konkursu  

1. Organizacją i przebiegiem Konkursu zajmują się powołane w tym celu przez 

Organizatora Zespół Konkursowy i Komisja Konkursowa. 

2. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

1) Etap I – eliminacje szkolne: 

a) dyrektor powołuje Szkolną Komisję Konkursową zwaną SKK i wskazuje 

przewodniczącego tej komisji, 

b) przewodniczący SKK zgłasza szkołę do Konkursu, przesyłając Kartę 

zgłoszenia szkoły do Konkursu… do dnia 26 listopada 2021r. – Załącznik nr 1, 

c) SKK organizuje i przeprowadza eliminacje szkolne, z których wyłania  

3 finalistów etapu szkolnego, 

d) SKK z etapu szkolnego sporządza protokół – Załącznik nr 2, w którym 

umieszcza m.in. nazwiska i imiona finalistów etapu szkolnego oraz 

dołącza oświadczenia – Załącznik nr 3, 

e) Przewodniczący SKK przesyła protokół z eliminacji szkolnych wraz  

z oświadczeniami na adres Organizatora w formie:  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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papierowej na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie,  

ul. Prymasa Wyszyńskiego 5, 83-341 Gowidlino lub elektronicznej e-mailem 

na adres: zsgowidlino@wp.pl do dnia 14 grudnia 2021r. 

2) Etap II – eliminacje międzyszkolne – część pisemna: 

a) nad prawidłowym przebiegiem II etapu czuwa Międzyszkolna Komisja 

Konkursowa zwana MKK powołana przez Organizatora,  

b) etap II przeprowadzony zostanie dnia 8 lutego 2022r. w szkole 

macierzystej, za pośrednictwem przewodniczącego SKK, w formie testu  

on-line – szczegółowa instrukcja zostanie przekazana przewodniczącemu 

SKK szkoły macierzystej na co najmniej tydzień przed II etapem Konkursu: 

 podczas trwania II etapu Konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie 

korzysta z pomocy opiekuna oraz żadnych niedozwolonych 

materiałów oraz środków łączności, w tym z urządzeń 

telekomunikacyjnych, 

 pytania obejmują treści zawarte w literaturze wskazanej w Regulaminie 

Konkursu…, 

 uczniowie na terenie szkoły macierzystej w obecności członków SKK 

wypełniają arkusz testowy on-line, który składa się z pytań 

zamkniętych z czterema wariantami odpowiedzi, z których tylko jedna 

odpowiedź jest prawdziwa, czas na rozwiązanie testu jest ograniczony, 

 członkowie SKK zobowiązani są dopilnować, aby uczniowie pracowali 

samodzielnie, 

c) MKK dokonuje weryfikacji wyników na podstawie wyników testu 

przeprowadzonego on-line i wyłania finalistów II etapu, 

d) do finału zakwalifikowanych zostanie 7 uczestników z najwyższymi 

wynikami testu – przy równej liczbie punktów liczba finalistów może być 

wyższa niż 7, 

e) MKK z etapu międzyszkolnego sporządza protokół – Załącznik nr 4,  

w którym umieszcza m.in. nazwiska i imiona finalistów etapu 

międzyszkolnego, 

f) nazwiska i imiona finalistów, którzy zakwalifikowali się do udziału  

w etapie wojewódzkim zostaną przesłane do Przewodniczącego SKK 

drogą e-mailową (na adres szkoły macierzystej) do dnia 10 lutego 2022r. 

g) przewodniczący SKK informuje uczniów o wynikach konkursu etapu II. 

3) Etap III – eliminacje wojewódzkie – przeprowadzony będzie w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie, dnia 15 marca 2022r.: 

a) nad prawidłowym przebiegiem III etapu Konkursu czuwa Wojewódzka 

Komisja Konkursowa zwana WKK powołana przez Organizatora, 

b) III etap składa się z części ustnej, 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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c) finał czyli część ustna konkursu składa się z 6 rund (I część), podczas 

każdej z rund finalista losuje 1 pytanie i odpowiada na nie w ciągu  

90 sekund liczonych od momentu, kiedy uczestnik zakończy 

odczytywanie pytania; za w pełni poprawną odpowiedź uczestnik 

uzyskuje 1 punkt – o przyznaniu punktów decyduje komisja,  

d) w przypadku niewyłonienia – po zakończeniu 6 rundy (I część) – trojga 

finalistów z trzema różnymi najwyższymi wynikami komisja zarządza 

dogrywkę (II część); w dogrywce sumuje się punkty uzyskane w I części  

i dolicza się punkty uzyskane w II części; II część trwa do momentu 

wyłonienia 3 laureatów zajmujących I, II i III miejsca, 

e) WKK z etapu wojewódzkiego sporządza protokół – Załącznik nr 5,  

w którym umieszcza m.in. nazwiska i imiona laureatów i finalistów etapu 

wojewódzkiego.  

 

§5. 

Nagrody w Konkursie zapewnia Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Gowidlinie. 

 

§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Rodzice uczniów biorących udział w Konkursie przyjmują do wiadomości, że 

dane osobowe ich dzieci będą przetwarzane przez Organizatora, sponsorów 

Konkursu oraz media zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Dane osobowe dziecka, wizerunek oraz wyniki uzyskane przez uczestnika 

konkursu w poszczególnych etapach konkursu będą publikowane w mediach  

i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie. 

3. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu – Załącznik nr 3. 

4. Dokumentację Konkursu po jego zakończeniu przechowuje Organizator przez 

okres 1 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu i terminarzu 

Konkursu. 

6. Organizator nie pokrywa kosztów przybycia do Gowidlina uczestników 

Konkursu wraz z opiekunami. 

7. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości Organizator prosi o kontakt  

tel. 58 685 65 55 lub drogą elektroniczną: zsgowidlino@wp.pl. 

 

 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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§7. 

Sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 

 

§8. 

Literatura konkursowa: 

1. Adam Bujak, Michał Rożek – Wojtyła, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 

1998r. 

2. Seria Wielcy Polacy – Jan Paweł II Pielgrzym pojednania, Prorok i misjonarz, który 

zmienił świat, De Agostini, Warszawa 2007r. 

3. Podróże apostolskie Jana Pawła II w latach 1979 – 1984 (kraj i data) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%

C5%82a_II 

4. Encykliki Jana Pawła II (tytuł język polski i język łaciński, data) 

https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II   

5. Światowe Dni Młodzieży w latach 1986 – 2002 (miejsce, rok, numer ŚDM,  hasło, 

logo)  

http://archive.krakow2016.com/historia-sdm.html  

 

Materiały dostępne na stronie: http://gowidlino.edu.pl/wojewodzki-konkurs-

wiedzy-o-sw-janie-pawle-ii/ 

 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BCe_apostolskie_Jana_Paw%C5%82a_II
https://papiez.wiara.pl/doc/379369.Encykliki-Jana-Pawla-II
http://archive.krakow2016.com/historia-sdm.html
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………………………………… 

                           (pieczątka szkoły)                                

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

Zgłoszenie szkoły  

do III Wojewódzkiego Konkursu  

Wiedzy o św. Janie Pawle II 

 

Nazwa szkoły 

 

 

 

 

 

 

Adres szkoły 

 

 

 

 

 

Powiat 
 

Nr telefonu szkoły 
 

E-mail szkoły 
 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły 
 

Imię i nazwisko opiekuna konkursu 
 

Nr telefonu opiekuna konkursu 
 

E-mail opiekuna konkursu 
 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

……………………………………………… 

  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Protokół  

 z przebiegu etapu szkolnego  

III Wojewódzkiego Konkursu  

Wiedzy o św. Janie Pawle II 

 

……………………..…., dnia ……………….. r. 

 

………………………………… 

                           (pieczątka szkoły)                                

PROTOKÓŁ 

 

eliminacji szkolnych III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II 

przeprowadzonego w dniu …………… r. dla uczniów klas 6 – 8 ze szkół podstawowych  

z województwa pomorskiego. 

 

1. Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

1) …………………………………….. – przewodniczący SKK, 

2) …………………………………….., 

3) …………………………………….., 

stwierdza, że w etapie szkolnym konkursu, który odbył się  

w ………………………………………………………………………………  

(nazwa szkoły) 

uczestniczyło ………. uczniów. 

2. Po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów ustalono listę uczniów zakwalifikowanych 

do eliminacji międzyszkolnych konkursu. 

3. Lista uczniów zakwalifikowanych do III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  

o św. Janie Pawle II     

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba pkt 

1.     

2.     

3.     

                                  

Podpisy Szkolnej Komisji Konkursowej: 

1) ............................................. - przewodniczący SKK 

2) ............................................. 

3) ............................................. 

 

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

 

 

     ………………………………………………   

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

Oświadczenie  

do udziału   

w III Wojewódzkim Konkursie 

Wiedzy o św. Janie Pawle II 

  

………………………………………………………… 

Imię i nazwisko dziecka  

………………………………………………………… 

Klasa  

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Nazwa i adres szkoły  

 

 

OŚWIADCZENIE 

  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna* 

…………………………..………..……… w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II, 

organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gowidlinie.  

  

Znam i akceptuję zapisy regulaminu konkursu. 

             

Organizator konkursu informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych  
w konkursie jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie, ul. Prymasa 
Wyszyńskiego 5, 83 – 341 Gowidlino. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: 
SPGowidlino_RODO@sierakowice.pl lub listownie na adres Administratora danych. Dane 
osobowe są przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania jest 
art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. Administrator będzie przechowywał dane osobowe nie dłużej niż jest to 
konieczne do realizacji celu, dla których je zgromadzono. Posiadają Państwo prawo do 
żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także w przypadkach 
przewidzianych prawem ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnięcie zgody nie 
może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

 

……………………………………                                                                …………………………………… 
         (miejscowość, data)                     (czytelny podpis rodzica) 

  

                                                 
* niepotrzebne skreślić 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
mailto:SPGowidlino_RODO@sierakowice.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

Protokół  

 z przebiegu etapu międzyszkolnego  

III Wojewódzkiego Konkursu  

Wiedzy o św. Janie Pawle II 

 

Gowidlino, dnia ……………….. r. 

 

………………………………… 

                     (pieczątka szkoły)                                

 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU ELIMINACJI MIĘDZYSZKOLNYCH  

II ETAPU  

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU O ŚW. JANIE PAWLE II 

z dnia 8 lutego 2022r. 

 

Międzyszkolna Komisja Konkursowa powołana zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II Gowidlinie w składzie: 

1) …………………………………….. – przewodniczący MKK, 

2) …………………………………….., 

3) …………………………………….., 
 

stwierdza, że w II etapie konkursu, który odbył się online uczestniczyło ………. uczniów. 

1. Na podstawie analizy wyników MKK zgodnie § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II Gowidlinie wyłoniła … uczestników z najwyższymi wynikami testu  

i ustaliła listę uczniów zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich konkursu. 

2. Lista uczniów zakwalifikowanych do III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  

o św. Janie Pawle II: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Liczba pkt 

1.     

2.     

3.     

…    

…    

                                 

Podpisy Międzyszkolnej Komisji Konkursowej: 

1) ............................................. - przewodniczący MKK 

2) ............................................. 

3) ............................................. 

  

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Protokół  

 z przebiegu etapu wojewódzkiego  

III Wojewódzkiego Konkursu  

Wiedzy o św. Janie Pawle II 

Gowidlino, dnia ……………….. r. 

………………………………… 

                     (pieczątka szkoły)                                

 

PROTOKÓŁ PRZEBIEGU ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH 

III ETAPU  

III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU O ŚW. JANIE PAWLE II 

z dnia 15 marca 2022r. 

 

Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana zgodnie § 4 ust. 2 Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II Gowidlinie w składzie: 

1) …………………………………….. – przewodniczący WKK, 

2) …………………………………….., 

3) …………………………………….., 

4) …………………………………….., 
 

 

stwierdza, że w III etapie konkursu, który odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Gowidlinie uczestniczyło …. uczniów. 

1. Na podstawie analizy wyników WKK zgodnie § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu  

III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II Gowidlinie wyłoniła 3 laureatów z 3 różnymi najwyższymi wynikami. 

2. Lista LAUREATÓW I FINALISTÓW III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy  

o św. Janie Pawle II: 

Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwa szkoły Lokata  

LAUREACI 

1.    I 

2.    II 

3.    III 

FINALIŚCI 

4.    Finalista 

…   Finalista 

…   Finalista 
                                 

Podpisy Wojewódzkiej Komisji Konkursowej: 

1) ............................................. - przewodniczący WKK 

2) ............................................. 

3) ............................................. 

4) ............................................. 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl

