Regulamin II szkolnego konkursu wiedzy o Patronie
"Jan Paweł II – Wielki Papież"
Konkurs dla uczniów oddziałów przedszkolnych,
klas I - VI SP oraz I - III Gimnazjum w Wyszkach

ORGANIZATORZY
Konkurs został zorganizowany przez Zespół do spraw Patrona, w ramach przybliżania
życiorysu i nauk Jana Pawła II oraz propagowania wartości i autorytetu Wielkiego Polaka.
Patronat honorowy nad konkursem obejmuje dyrekcja szkoły : Jan Falkowski, Marta
Warpechowska.

HASŁO
Hasłem organizowanego konkursu jest „Jan Paweł II – Wielki Papież”.

CELE KONKURSU
•

Ukazanie i przybliżanie życiorysu Ojca Świętego św. Jana Pawła II.

•

Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania do pogłębiania wiedzy na temat osoby
wybitnego Polaka.

•

Dążenie do budowania w świecie młodego pokolenia wzorców i postaw

chrześcijańskich na przykładzie Papieża.

ADRESACI
•

Adresatami konkursu są uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas I - VI szkoły
podstawowej oraz I - III gimnazjum.

WARUNKI UCZESTNICTWA
•

Oddziały przedszkolne oraz klasy I – II przygotują plakat pt.” Jan Paweł II – Wielki
Papież”, format i technika wykonania plakatu jest dowolna. Udział, w wykonaniu pracy,
biorą wszyscy uczniowie. Pracę należy złożyć do Przewodniczącej zespołu do dnia
12.05.2017r.

•

Dla klas III – VI SP oraz I – III Gimnazjum, konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
klasowym oraz szkolnym.
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Etap klasowy:
•

W konkursie, na etapie klasowym, wezmą udział wszyscy uczniowie klas III - VI SP oraz
I - III Gimnazjum.

•

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie wiedzy z zakresu życia św. Jana Pawła II od dnia
wyboru na Papieża do dnia pogrzebu.

•

Etap klasowy zostanie przeprowadzony dnia 10 maja 2017r. na 2 lub 3 lekcji (wg
gotowego testu wyboru). Testy zostaną udostępnione przez Zespół ds. Patrona.
Wychowawcy są zobowiązani do sprawdzenia testów – klucz odpowiedzi dostępny u
Przewodniczącej zespołu od dnia 10.05.2017r.

•

Do etapu szkolnego przejdzie trzech uczniów z każdej klasy, którzy wykażą się
posiadaniem największej wiedzy.

•

Listę uczniów, do etapu szkolnego, wychowawcy klas zgłaszają do organizatora konkursu
do dnia 12.05.2017r.

Etap szkolny:
•

Odbędzie się dnia 18.05.2017r. w godz. 8.00-13.00

•

Przeprowadzony będzie z podziałem na dwie grupy: I grupa – uczniowie klas III - VI SP
(2 lekcja), II grupa – uczniowie klas I - III gimnazjum (3 lekcja).

•

Uczniowie będą pracowali w zespole klasowym, trzyosobowym. Każdy zespół
odpowiadać będzie na 10 pytań, o różnym stopniu trudności (pyt. za 1,2 lub 3 pkt.)
Uczestnicy sami decydują, za ile punktów wybiorą pytanie.

•

Pytania będą tylko z wcześniej udostępnionego przez wychowawców materiału.

•

W każdej z grup będą laureaci I, II i III miejsca.

•

Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się tego samego dnia tj. 18 maja
2017r. (5 lekcja).

NAGRODY
•

Nagrody na etapie szkolnym zależą od możliwości finansowych i współpracy z
Dyrektorem Szkoły oraz innych instytucji.

•

Wszyscy uczestnicy dostaną dyplomy i upominki.

Anna Wyszkowska – Kondraciuk, Renata Olszańska,
Joanna Warpechowska, Ks. Marcin Łyczewski, Anna Niewińska
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