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REGULAMIN 
I KONKURSU WIEDZY O RODZINIE JANA PAWŁA II 

„Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła II” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV – VIII 

Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

 

§ 1 

PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji   oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 1036). 

3. Zarządzenia Nr 42/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie 

organizacji konkursów tematycznych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2022/2023. 

 

 

§ 2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Rodzinie Jana Pawła II dla uczniów szkół podstawowych 

klas IV– VIII z terenu województwa małopolskiego pt. „Edmund Wojtyła. Brat św. Jana Pawła 

II” (dalej: Konkurs) jest: Archidiecezja Krakowska - Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie z siedzibą: ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków we współpracy 

z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, z siedzibą:  

ul. Kościelna 7, 34-100 Wadowice.  

2. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie przeprowadza Konkurs we 

współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach według 

zasad określonych w odrębnym porozumieniu. 

3. Patronat nad Konkursem sprawują: Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski – Metropolita 

Krakowski, pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, pan Witold Kozłowski – 

Marszałek Województwa Małopolskiego oraz pan Bartosz Kaliński – Burmistrz Wadowic.  

4. Cele Konkursu to: 

a) przybliżenie uczniom postaci Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz jego bliskich;  

b) promocja nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu rodziny Wojtyłów; 

c) zachęcanie uczniów do naśladowania postaw Karola Wojtyły – Jana Pawła II – Patrona 

Małopolski oraz jego bliskich, zwłaszcza brata Edmunda Antoniego Wojtyły; 

d) zainteresowanie uczniów wiedzą religijną; 

e) odkrywanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży; 

f) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy  

z uczniem zdolnym; 
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g) promowanie osiągnięć uczniów i nauczycieli; 

h) pogłębianie poczucia wspólnotowości Kościoła poprzez szlachetną rywalizację. 

5. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 

a) szkolnym; 

b) rejonowym; 

c) wojewódzkim. 

6. Kolejne etapy Konkursu odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie przewiduje się dodatkowych 

terminów Konkursu na żadnym z jego etapów. W przypadku pokrywania się terminów 

Konkursu z innymi konkursami, turniejami lub olimpiadami, do ucznia i jego rodziców 

należy decyzja o tym, do którego z nich uczeń przystąpi. 

7. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach są przeprowadzane w formie pisemnej.  

8. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach Konkursu i wykaz 

literatury obowiązującej uczniów określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

9. Informacje dotyczące wykazu osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu Konkursu 

uzyskanych przez uczniów w etapie: 

a) szkolnym – będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, 

b) rejonowym – będą dostępne na stronie internetowej Wydziału Katechetycznego 

Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 

c) wojewódzkim – zostaną ogłoszone bezpośrednio po tym etapie, podczas uroczystego 

wręczenia nagród.  

 

 

§ 3 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

województwa małopolskiego. 

2. Udział ucznia w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

3. Do etapu szkolnego Konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń. Uczeń szkoły, w której nie 

organizuje się Konkursu może do niego przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora.  

W takim przypadku opiekę nad uczniem sprawuje oddelegowany przez dyrektora nauczyciel 

szkoły macierzystej. 

4. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom biorącym udział w każdym etapie Konkursu 

odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszczają uczniowie. 

5. Uczeń na każdym etapie Konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej 

lub innego dokumentu tożsamości. 

6. Uczeń oraz jego rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień 

niniejszego Regulaminu. 

7. Organizator Konkursu umożliwia udział w nim uczniom z niepełnosprawnościami, w 

warunkach i formach dostosowanych do ich potrzeb, na podstawie przedłożonego orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniom przewlekle chorym na podstawie 

zaświadczenia lekarskiego. 

8. Dostosowanie formy Konkursu, o którym mowa w punkcie 7, polega na przygotowaniu 
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arkuszy konkursowych uwzględniających potrzeby i możliwości uczestnika, nie obejmuje 

natomiast treści zadań i zasad oceniania. 

9. Dyrektor szkoły przekazuje przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

informację o sposobie dostosowania warunków i form do potrzeb uczestników, o których 

mowa w punkcie 7 co najmniej 10 dni przed etapem szkolnym Konkursu. 

10.  Wprowadzone dostosowania dla uczniów, o których mowa w punkcie 7, nie mogą naruszać 

zasad samodzielnej pracy ucznia. 

11.  Spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w Konkursie. W uzasadnionych przypadkach  

i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący odpowiednio 

Szkolnej Komisji Konkursowej może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego 

ucznia. Nie wydłuża się czasu pracy ucznia o czas spóźnienia. 

12.  W czasie trwania Konkursu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący może 

zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

uniemożliwiających kontaktowanie się ucznia z innymi osobami. 

13.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący podejmuje decyzję  

o przerwaniu Konkursu dla tego ucznia i unieważnia jego pracę. 

14.  Członkowie komisji nie mogą udzielać uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich 

komentować w czasie trwania Konkursu. 

15.  Podczas każdego z etapów Konkursu zabrania się uczniom wnoszenia do sali, w której odbywa 

się Konkurs, sprzętów elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych. 

 

 

§ 4 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW DO KOLEJNYCH ETAPÓW KONKURSU  

ORAZ WARUNKI UZYSKIWANIA TYTUŁU FINALISTY LUB LAUREATA 

 

1. Prace uczniów są kodowane na wszystkich etapach Konkursu. Sposób kodowania ustalają 

Komisje Konkursowe. Prace uczniów pozostają zakodowane do czasu zakończenia oceniania. 

2. Etap szkolny i etap rejonowy organizowane są na terenie szkoły, w której uczeń zgłosił się do 

konkursu,  z zastrzeżeniem § 3 punktu 3. Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza i ocenia 

prace uczniów według klucza odpowiedzi, a następnie przekazuje zakwalifikowane prace do 

kolejnego etapu Konkursu wraz z protokołem (załącznik nr 3). Prace uczniów, którzy 

otrzymali co najmniej 70% punktów w etapie szkolnym wysyłane są do Wydziału 

Katechetycznego w Krakowie. Prace uczniów, którzy otrzymali co najmniej 75% w etapie 

rejonowym wysyłane są do Wydziału Katechetycznego w Krakowie.  

3. Do etapu rejonowego Konkursu kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co 

najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.  

4. Do etapu wojewódzkiego Konkursu kwalifikuje się uczniów, którzy w etapie rejonowym 

uzyskali co najmniej 80% punków możliwych do zdobycia. 

5. Tytuł Finalisty otrzymują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim Konkursu uzyskali co 

najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia. 

6. Laureaci i finaliści Konkursu otrzymują nagrody ufundowane przez Muzeum Dom Rodzinny 

Ojca Świętego Jana Pawła II Wadowicach oraz nagrody w postaci książek ufundowanych przez 

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 
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7. Nagrodami ufundowanymi przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Wadowicach są: 

a) Nagrody rzeczowe o wartości do 2000,00 zł brutto (nie mniej niż 1900,00 zł brutto) 

każda dla 3 laureatów Konkursu (tj. zdobywców 1, 2 i 3 miejsca) 

b) Nagrody rzeczowe o wartości do 1000,00 zł brutto (nie mniej niż 900,00 zł brutto) 

każda dla 10 finalistów Konkursu (miejsca od 4. do 13.) 

c) Nagrody rzeczowe o wartości do 50,00 zł brutto (nie mniej niż 20,00 zł brutto każda) 

dla wszystkich uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Konkursu. 

8. Uczestnicy Konkursu oraz ich opiekunowie mają możliwość wglądu do prac. Decyzja komisji 

Wojewódzkiej jest ostateczna. 

§ 5  

KOMISJE 

KONKURSOWE 

 

1. Wojewódzka Komisja Konkursowa, powołana przez Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie przygotowuje i przeprowadza Konkurs we współpracy  

z dyrektorami szkół i wskazanymi przez niego nauczycielami.  

2. Wojewódzka Komisja Konkursowa w szczególności:  

a) dokonuje kwalifikacji uczniów do etapu rejonowego oraz etapu wojewódzkiego 

Konkursu;  

b) koordynuje prace związane z organizacją etapu szkolnego, rejonowego  

i wojewódzkiego Konkursu;  

c) przeprowadza eliminacje wojewódzkie;  

d) wyłania laureatów i finalistów Konkursu. 

3. Pracami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący: ks. Konrad Kozioł. 

4. Siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, 31-004 Kraków.  

5. Szkolne Komisje Konkursowe są powoływane przez dyrektorów szkół, w których odbywa się 

etap szkolny i rejonowy Konkursu.  

 

§ 6 

ORGANIZACJA ETAPU SZKOLNEGO 

 

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu odpowiada dyrektor szkoły.  

2. Zadania dyrektora szkoły:  

a) przyjęcie zgłoszenia uczniów do Konkursu, zapoznanie rodziców uczniów biorących 

udział w Konkursie ze szczegółami Konkursu oraz uzyskanie oświadczenia jednego  

z rodziców o wyrażeniu zgody na udział ucznia w Konkursie (załącznik nr 4); 

b) powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, w skład której wchodzi co najmniej dwóch 

nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel zajęć edukacyjnych innych niż 

przedmiot Konkursu, w celu nadzorowania pracy uczniów oraz co najmniej jeden 
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nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których realizowany jest Konkurs, w celu 

 oceny prac konkursowych; 

c) zgłoszenie szkoły do konkursu drogą elektroniczną na adres: 

konkurswkatechezie@gmail.com w terminie do 3 marca 2023 roku. Zgłoszenie musi 

zawierać: 

• nazwę i adres szkoły, 

• imię i nazwisko nauczyciela odpowiadającego za przeprowadzenie konkursu, 

• adres e-mailowy, na który zostaną przesłane pytania konkursowe wraz z 

kluczem odpowiedzi; 

d) pobranie ze wskazanego, w zgłoszeniu, adresu e-mailowego arkuszy konkursowych  

z kluczem odpowiedzi dla nauczyciela oraz przygotowanie odpowiedniej liczby 

egzemplarzy dla uczniów. Materiały konkursowe będą dostępne dwa dni przed 

rozpoczęciem etapu szkolnego. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe 

wydrukowanie arkuszy i sprawdzenie poprawności wydruków; 

e) zorganizowanie i przeprowadzenie, w dniu wskazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu o godzinie 13.00 etapu szkolnego Konkursu w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczniów; 

f) nadzorowanie pracy Szkolnej Komisji Konkursowej w zakresie zakodowania oraz 

oceny prac uczniów zgodnie ze schematem oceniania;  

g) przesłanie lub doręczenie osobiście lub przez upoważnionego pracownika prac 

uczniów wraz z protokołem (załącznik nr 3) do Wydziału Katechetycznego Kurii 

Metropolitarnej w Krakowie w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 13:00. 

Adres: Kraków, ul. Franciszkańska 3, tel.:  +48 12 429 41 72; +48 12 628 81 59; +48 

12 628 81 60; e-mail: katecheza@diecezja.pl wkrejon1@diecezja.pl  

h) przekazanie uczniom informacji o wynikach punktowych po dokonaniu oceny prac 

przez Szkolną Komisję Konkursową oraz po weryfikacji przez Wojewódzką Komisję 

Konkursową, 

i) zapewnienie opieki uczniom uczestniczącym w etapie szkolnym w innej szkole, jeżeli 

w szkole, którą dyrektor kieruje, nie jest organizowany etap szkolny Konkursu.  

3. Organizator publikuje listę uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego na stronie 

internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

 

§ 7 

ORGANIZACJA ETAPU REJONOWEGO 

 

1. Uczniowie zakwalifikowani do etapu rejonowego Konkursu przystępują do niego w swojej 

szkole. 

2. Organizacja etapu rejonowego Konkursu na terenie danej szkoły i nadzór nad jego przebiegiem 

spoczywają na dyrektorze szkoły, z której uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego. 

3. Zadania dyrektora szkoły: 

a) powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej do etapu rejonowego, w skład której 

wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel zajęć 

edukacyjnych innych niż przedmiot Konkursu, w celu nadzorowania pracy uczniów 

mailto:konkurswkatechezie@gmail.com
mailto:katecheza@diecezja.pl
mailto:wkrejon1@diecezja.pl
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oraz co najmniej jeden nauczyciel zajęć edukacyjnych, z zakresu których realizowany 

jest Konkurs, w celu oceny prac konkursowych; 

b) pobranie z adresu e-mailowego (ten sam adres, na który zostały przesłane materiały do 

etapu szkolnego Konkursu) arkuszy konkursowych z kluczem odpowiedzi dla 

nauczyciela oraz przygotowanie odpowiedniej liczby egzemplarzy dla uczniów. 

Materiały konkursowe będą dostępne dwa dni przed rozpoczęciem etapu 

rejonowego. Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe wydrukowanie arkuszy  

i sprawdzenie poprawności wydruków; 

c) zorganizowanie i przeprowadzenie, w dniu wskazanym w załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu o godzinie 13:00 etapu rejonowego Konkursu w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczniów;  

d) nadzorowanie pracy Szkolnej Komisji Konkursowej z etapu rejonowego w zakresie 

zakodowania oraz oceny prac uczniów zgodnie ze schematem oceniania; 

e) przesłanie lub doręczenie osobiście lub przez upoważnionego pracownika prac 

uczniów wraz z protokołem (załącznik nr 3) do Wydziału Katechetycznego Kurii 

Metropolitarnej w Krakowie w terminie do dnia 26 kwietnia 2023 r. (środa), Adres: 

Kraków, ul. Franciszkańska 3, tel.:  +48 12 429 41 72; +48 12 628 81 59; +48 12 628 

81 60; e-mail: katecheza@diecezja.pl wkrejon1@diecezja.pl  

f) przekazanie uczniom informacji o wynikach punktowych po dokonaniu oceny prac 

przez Szkolną Komisję Konkursową oraz po weryfikacji przez Wojewódzką Komisję 

Konkursową; 

g) zapewnienie opieki uczniom uczestniczącym w etapie rejonowym w innej szkole, 

jeżeli w szkole, którą dyrektor kieruje, nie jest organizowany etap rejonowy Konkursu; 

3. Organizator publikuje listę uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego na stronie 

internetowej Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

 

 

§ 8 

ORGANIZACJA ETAPU WOJEWÓDZKIEGO 

 

1. Uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego przystępują do niego w 

Wadowicach, w miejscu i o godzinie wskazanych w komunikacie, który zamieszczany jest 

na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie na 10 dni przez 

terminem etapu. Organizator nie zapewnia i nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników do 

miejsca przeprowadzenia etapu wojewódzkiego. 

2. Organizacja etapu wojewódzkiego i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na 

przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 

3. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w szczególności:  

a) organizuje i przeprowadza - przy współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca 

Świętego Jana Pawła II w  Wadowicach - etap wojewódzki w warunkach 

zapewniających samodzielną pracę uczniów, organizuje ocenianie prac uczniów po 

etapie wojewódzkim;  

b) ogłasza listę laureatów i finalistów Konkursu bezpośrednio po etapie wojewódzkim 

Konkursu; 

mailto:katecheza@diecezja.pl
mailto:wkrejon1@diecezja.pl
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c) przygotowuje zaświadczenia dla finalistów i laureatów (załączniki 5 i 6); 

d) czuwa nad stroną merytoryczną Konkursu, współpracując w tym zakresie z 

autorami zadań konkursowych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania przez 

uczestników jednakowej liczby punktów, która uniemożliwia wyłonienia trzech laureatów 

i dziesięciu finalistów Konkursu. 

Pierwszym etapem wyłonienia laureatów i finalistów będzie uwzględnienie liczby punktów 

uzyskanych we wszystkich etapach Konkursu. Jeżeli pierwszy etap nie pozwoli na 

wyłonienie zwycięzców, wówczas zostanie przeprowadzony drugim etapem w formie 

egzaminu ustnego przeprowadzonego przez Wojewódzką Komisję Konkursową. 

 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych – Organizator 

informuje, iż Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Wydział 

Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Administrator danych osobowych 

przetwarza gromadzone dane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na 

ich przetwarzanie w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem udziału w 

Konkursie. Ponadto Organizator informuje, iż uczestnikom przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany i uzupełniania. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje przez cały czas trwania Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym zamieści 

właściwe informacje na stronach internetowych Organizatora: 

https://katecheza.diecezja.pl/ 

4. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania 

przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu. 

5. Regulamin Konkursu obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Wydziału 

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie do 24 maja 2023 roku. 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram szczegółowy 

2. Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury 

3. Protokół Szkolnej Komisji Konkursowej – etap szkolny i etap rejonowy 

4. Oświadczenia rodzica-opiekuna prawnego z klauzulą informacyjną RODO 

5. Wzór zaświadczenia finalisty konkursu 

6. Wzór zaświadczenia laureata konkursu 

 


