Regulamin Konkursu Religijnego
„Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi”
w ramach V edycji przedsięwzięcia
„Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości”

1. Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Anny Leśkiewicz w Łużnej.
2. Adres:

38 -322 Łużna 723,
tel.kom.48 664 754 053, tel. stacjonarny 18 35 43 390
adres e-mail: konkursy_ojczyzna@wp.pl

3. Koordynator: Maria Biskup, adres e-mail: mariabis@wp.pl
4. Cele konkursu:


Poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki;



Poznanie dorobku życiowego Ojca Św. i jego wpływ na kształtowanie historii Polski;



Uczczenie pamięci Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki;



Integrowanie uczniów.

5. Uczestnicy: uczniowie kl. VII SP , uczniowie kl. II i III G (województwo małopolskie:
powiat gorlicki, limanowski, tarnowski, nowosądecki, nowotarski, Miasto Nowy Sącz, Miasto
Tarnów, województwo podkarpackie: powiat jasielski).
6. Termin konkursu: 23 marca 2017 r., godz. 9:00 w budynku szkoły będącej organizatorem.
7. Inne ważne ustalenia regulaminu:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie szkoły

na zbiorowym formularzu zgłoszenia

(załącznik nr 1) do 30.11.2017r. (może to być jeden formularz dotyczący informacji
o

wszystkich

konkursach

ze

szkoły).

do 3 uczestników w każdej kategorii, a

Szkoły

mogą

zgłaszać

maksimum

zgłoszenia imienne uczniów do 10.02.2018 r.

na imiennym formularzu zgłoszenia (załącznik nr 2) na adres: konkursy_ojczyzna@wp.pl
8. Zasady regulaminowe: Uczestnicy konkursu będą podzieleni na dwie kategorie:
Kat. I

– uczestnicy konkursu wiedzy o Św. Janie Pawle II

Kat. II – uczestnicy konkursu wiedzy o Bł. ks. Jerzym Popiełuszce
Uczniowie piszą 60 minut test wyboru o postaci, która ich interesuje. W każdej kategorii będą
przyznane I, II, III miejsce. W razie większej liczby osób z tą samą ilością punktów, możliwa
dogrywka również w postaci testu.
9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a nagrody podczas uroczystej gali rozdania
nagród. O jej terminie uczniowie zostaną poinformowani.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wszystkie
zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Organizatora.

11.

Zakres wiedzy:

Święty Jan Paweł II
Biografia św. Jana Pawła II


Dzieciństwo, młodość papieża.



Kapłaństwo.



Pontyfikat Jana Pawła II.



Najważniejsze dokumenty papieskie.



Poezja i książki autorstwa Jana Pawła II (tylko podstawowe informacje).



Pielgrzymki.



Choroba i śmierć.



Treść i wymowa homilii z 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie.

Bibliografia:
Życie papieża w datach na podstawie dowolnej biografii postaci oraz stron internetowych, np.:
http://dzieje.pl/aktualnosci/kalendarium-zycia-karola-wojtyly-jana-pawla-ii
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/wojtyla_daty.html
Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko
Biografia


Dzieciństwo.



Droga do kapłaństwa.



Kapłaństwo.



Msze za Ojczyznę.



Męczeństwo.

Bibliografia:


"Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem"- Milena Kindziuk, Wydawnictwo Sióstr Loretanek,
Warszawa 2010.



Treść i wymowa homilii z dnia 27 listopada 1983 r. wygłoszonej przez bł. ks Jerzego
Popiełuszkę.



"Kazania 1982 - 1984 wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, bł.
ksiądz Jerzy Popiełuszko, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010.



Wszelkie materiały dostępne w internecie.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia (zbiorowy)

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Adres e –mail: ………………………………………………………………………………….…….
Telefon:……………………………………………………………………………………………….
Dyrektor: ( imię i nazwisko) ………………………………………………………………………

Szkoła przystępuje do wybranych konkursów


Konkurs historyczny: ( kat. I)

( właściwe zakreślić)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat. II) kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs religijny:

kl. VII SP ,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs piosenki:

kl. VI- VII SP,

kl. II – III G

TAK / NIE



Konkurs plastyczny:

(kat. I)

kl. I-III SP

TAK / NIE

(kat. II)

kl. IV-VI SP

TAK / NIE

(kat .III) kl. VII SP ,


Konkurs fotograficzny (kat. I)

kl. II – III G

kl. IV-VI SP

(kat. II) kl. VII SP ,

TAK / NIE

TAK / NIE
kl. II – III G

TAK / NIE

Proszę o wypełnienie formularza i odesłanie go na adres e-mail : konkursy_ojczyzna@wp.pl

Załącznik nr 2

Formularz zgłoszenia (imienny)
Rodzaj konkursu : (w przypadku konkursu religijnego proszę wpisać wybraną postać
konkursową)
…………………………………………………………………………………………….………..
Nazwa szkoły: ………………………………………….………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...…………………………………
Adres e –mail: …………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko ucznia, klasa:
1………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu:
………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
……………………………………………………………………………………………….
*Proszę o wypełnienie wszystkich pól.
*Wypełnienie formularza zgłoszenia jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych
osobowych
Adres do korespondencji

Szkoła Podstawowa nr1
im. Anny Leśkiewicz w Łużnej
Łużna 723
adres e-mail :

konkursy_ojczyzna@wp.pl

