Z OKAZJI CZWARTEJ ROCZNICY KANONIZACJI JANA PAWŁA II
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im. MARII KONOPNICKIEJ
zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału
w KONKURSIE WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II
pod patronatem księdza prałata kanonika Jerzego Lisczyka
opiekuna duchowego szkół noszących imię Jana Pawła II
na terenie archidiecezji katowickiej
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych
oraz młodzieży klas VII i klas gimnazjalnych.
2. Celem Konkursu jest :
- pogłębienie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II,
- przybliżenie postaci świętego Papieża,
- promowanie zachowań moralnych i etycznych zgodnych z nauczaniem Jana
Pawła II,
- pobudzenie postaw kreatywnych ucznia,
- rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
- doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości.
3. Szkoły przesyłają organizatorom konkursu imienne listy swoich
reprezentantów (maksymalnie 1 ucznia dla danej grupy wiekowej),
które stanowią oficjalne zgłoszenie szkoły do konkursu.
4. Zakres wiedzy obejmuje biografię świętego Jana Pawła II.
(Zalecana literatura – Gian Franca Svidercoschi Historia Karola Wojtyły
oraz Kard. Stanisław Dziwisz ŚWIADECTWO w rozmowie z Gian Franco
Svidercoschim ).
5. Test konkursowy składa się z pytań zamkniętych.
6. Przewidziana data Konkursu - 27.04.2018, godzina 13.00 w SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 20 im. MARII KONOPNICKIEJ
7. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy drogą elektroniczną do dnia 20 kwietnia
2018r. na adres: sekretariat.sp20@sp20.elsat.net.pl
lub barbara.ogloza@sp20.elsat.net.pl
Organizatorzy konkursu:
Barbara Ogłoza
Kinga Marek
Małgorzata Ochman

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Zgłaszam udział szkoły (nazwa i adres szkoły) ………................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Opiekun:.........................................................................................................................
Telefon kontaktowy:
.......................................................................................................................................
Imienna lista reprezentantów: (imiona i nazwiska uczniów)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
ZGODA NA WYKORZYSTANIE – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
prowadzonego konkursu przez Zespół Szkół Społecznych. Zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833)
(data) (podpis opiekuna)
........................................................................................................................................
(podpisy uczestników)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………......

* Informacje udzielone w powyższym formularzu, będą użyte tylko w celu przyjęcia
zgłoszenia.

