Załącznik do zarządzenia Nr 55
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Z dnia 30 września 2020 r.

Konkurs tematyczny dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego
„Jan Paweł II i jego orędzie do młodych” w roku szkolnym 2020/2021

REGULAMIN
§1
[Organizator]
Organizatorem konkursu tematycznego dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa
mazowieckiego „Jan Paweł II i jego orędzie do młodych” w roku szkolnym 2020/2021 (dalej: Konkurs)
jest Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), przy ul. Foksal 11, wpisane do Rejestru
Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 1/2006, posiadające NIP 525-23-57-081 i REGON 140469560,
na zlecenie i we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

§2
[Uczestnicy]
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz dostępne dla każdego ucznia klas 4-8 szkoły
podstawowej ze szkół na terenie województwa mazowieckiego zgłoszonych do konkursu zgodnie
z § 7 ust. 4.
§3
[Idea konkursu]
1.

2.

W 2021 roku będziemy obchodzić 30. rocznicę Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w
Polsce. Z tej racji tegoroczna edycja konkursu będzie skupiona na przekazie Jana Pawła II
skierowanym do młodzieży, który ma charakter uniwersalny i ponadczasowy. Papież w swoim
nauczaniu dotyka bardzo różnych dziedzin: spraw codziennych, życia duchowego, indywidualnego
i społecznego rozwoju młodzieży. Papież zwraca się wprost do młodzieży, analizuje najbardziej
aktualne problemy rozwoju osobowego na tym ważnym etapie życia.
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Treści lektur, których znajomość będzie wymagana
w poszczególnych etapach konkursu, zostały dobrane tak, aby nawiązywały do wiadomości
z programów nauczania takich przedmiotów jak: historia, język polski, geografia, wiedza
o społeczeństwie czy religia, a jednocześnie rozszerzały je dla uczniów zainteresowanych tematyką
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konkursu. Organizatorzy mają nadzieję, że konkurs i przygotowane lektury będą stanowić
dla nauczycieli dodatkową pomoc w procesie dydaktycznym.

§4
[Cele konkursu]
Cele Konkursu to:
1.
2.
3.

Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II
ze szczególnym uwzględnieniem okresu biskupstwa oraz pontyfikatu.
Przedstawienie nauczania Jana Pawła II adresowanego do młodzieży.
Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży.

§5
[Tematyka konkursu w edycji 2020/2021]
1.

2.

Konkurs obejmuje znajomość biografii, szczególnie wybranych aspektów działalności
duszpasterskiej, Karola Wojtyły - Jana Pawła II oraz fragmentów nauczania papieskiego
skierowanego do młodzieży. Uczniowie uczestniczący w konkursie poznają m.in. historię
„Środowiska”, czyli młodzieżowej grupy duszpasterskiej skupionej wokół Karola Wojtyły oraz
Światowych Dni Młodzieży, które zainicjował Jan Paweł II, a także list papieski „Parati semper” oraz
wybrane orędzia, przemówienia i homilie.
Zakres tematyczny każdego z etapów oraz wymagana literatura i inne źródła informacji stanowią
załącznik nr 1 do Regulaminu.

§6
[Strona internetowa konkursu]
Wszystkie informacje o Konkursie
www.centrumjp2.pl/konkurs2020.

będzie

można

odnaleźć

na

stronie

internetowej:

§7
[Postanowienia ogólne]
1.

Regulamin określa warunki uczestnictwa i sposób przeprowadzenia konkursu pt. „Jan Paweł II i jego
orędzie do młodych”.

2.

Do końca września 2020 r. nastąpi ogłoszenie regulaminu Konkursu na stronie internetowej
www.centrumjp2.pl/konkurs2020 oraz na stronie internetowej Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

3.

Szkoły mogą się zgłaszać do konkursu od 1 do 30 listopada 2020 r. włącznie.
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4.

Szkoła, w celu przekazania informacji Organizatorowi o zgłoszeniu do uczestnictwa w Konkursie,
powinna wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
www.centrumjp2.pl/konkurs2020 (jego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).
Potwierdzeniem zgłoszenia szkoły do Konkursu będzie e-mail zwrotny od Organizatora, przesłany
za pośrednictwem adresu mailowego konkurs@centrumjp2.pl.

5.

Mazowiecki Kurator Oświaty powołuje w drodze zarządzenia Wojewódzką Komisję Konkursową,
składającą się z osób wskazanych przez Organizatora spośród pracowników i współpracowników
Organizatora oraz osób wyróżniających się wiedzą na temat życia i działalności Karola Wojtyły –
Jana Pawła II.

6.

Najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieści na stronie
internetowej konkursu www.centrumjp2.pl/konkurs2020 listę szkół uczestniczących w Konkursie.

7.

Przez zgłoszenie udziału w Konkursie rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika wyrażają zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II,
z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11 oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, al.
Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem
Konkursu, w tym publikacją danych osobowych uczestnika Konkursu na stronie internetowej
Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych i
brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie.
8. Poprzez zgłoszenie szkoły w Konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako opiekunowie
Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora – Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372) przy ul. Foksal 11, oraz
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa w zakresie związanym z
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organizator informuje, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa szkoły w Konkursie.
9. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika – jego rodzice lub opiekunowie prawni,
a także opiekunowie Konkursu z poszczególnych szkół, mają prawo dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również wniesienia skargi do
odpowiedniego organu nadzoru w przypadku gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w konkursie jest Centrum Myśli Jana Pawła II
z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 1/2006; NIP
5252357081, REGON 140469560 (dalej: „Centrum”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
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11.
12.
13.
14.
15.

u administratora to: ul. Foksal 11, 00-372 Warszawa, telefon: +48 22 826 42 21, e-mail:
iod@centrumjp2.pl. 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 przekazuje dane Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty –
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jako podmiotowi zlecającemu Konkurs. Administrator będzie
przechowywał dane osobowe do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, tam, gdzie
dane przetwarzane są na podstawie zgody, nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, dla
których je zgromadzono. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe nie są
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
Więcej informacji odnośnie Konkursu można uzyskać u Organizatora – na stronie internetowej
www.centrumjp2.pl/konkurs2020 oraz pod nr tel. 22 826 42 22.
Koordynatorem Konkursu jest pracownik Centrum Myśli Jana Pawła II – Magdalena Pająk
(konkurs@centrumjp2.pl).
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów Konkursu w
uzasadnionych przypadkach.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

§8
[REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU]
1. I etap (szkolny)
1.1. Etap szkolny odbywa się w każdej ze zgłoszonych szkół 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz.
12.00.
1.2. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.
1.3. Każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest dostarczyć do dyrektora szkoły
zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (wzór formularza stanowi załącznik nr 3
do Regulaminu). Dyrektor szkoły przechowuje ten dokument wraz z pozostałą dokumentacją etapu
szkolnego konkursu do 30 czerwca 2021 r.
1.4. 11 stycznia 2021 r. do godz. 10.00 zgłoszone szkoły otrzymają drogą elektroniczną zestawy
konkursowe (na adres mailowy podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja Konkursowa drukuje
po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia zgłoszonego do Konkursu. Szkolna Komisja
Konkursowa – pod groźbą dyskwalifikacji wszystkich uczniów szkoły biorących udział w bieżącej
edycji Konkursu – jest zobowiązana do nieprzekazywania jakichkolwiek informacji na temat
zawartości otrzymanych testów uczestnikom, ich rodzinom, innym nauczycielom czy jakimkolwiek
innym osobom trzecim aż do momentu rozpoczęcia Konkursu.
1.5. Test na etapie szkolnym składa się z pytań zamkniętych. Czas trwania etapu to 45 minut.
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1.6. Weryfikacji poprawności wykonanych zadań w teście dokonuje Szkolna Komisja Konkursowa
na podstawie otrzymanego od Wojewódzkiej Komisji Konkursowej klucza rozwiązań.
Do następnego etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 80% punktów możliwych do zdobycia.
Od decyzji dotyczącej wyników Konkursu można odwołać się do Przewodniczącego Szkolnej Komisji
Konkursowej w terminie do 14 stycznia 2021 r. Decyzja Przewodniczącego w sprawie rozpatrzenia
odwołania jest ostateczna.
1.7. Wyniki etapu szkolnego (z uwzględnieniem odwołań) należy przesłać do 15 stycznia 2021 r. do
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na
stronie internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs2020 (wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do
Regulaminu), załączając do niego skan wypełnionego i podpisanego Protokołu z posiedzenia
Szkolnej Komisji Konkursowej (załącznik nr 5 do Regulaminu). Potwierdzeniem otrzymania wyników
I etapu Konkursu będzie mail zwrotny od Organizatora, przesłany za pośrednictwem adresu
mailowego konkurs@centrumjp2.pl.
1.8. Dyrektor szkoły przechowuje dokumentację etapu szkolnego Konkursu do 30 czerwca 2021 r.
2. II etap (wojewódzki)
2.1. Etap wojewódzki przeprowadzany jest przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
2.2. Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego zostanie umieszczona na stronie
internetowej www.centrumjp2.pl/konkurs2020 1 lutego 2021 r.
2.3. Informacja o miejscach przeprowadzenia etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.centrumjp2.pl/konkurs2020 do 26 lutego 2021 r.
2.4. Etap wojewódzki odbędzie się 10 marca 2021 r. (środa) o godz. 12.00.
2.5. Praca na etapie wojewódzkim składa się z dwóch części: I – testu z pytaniami zamkniętymi oraz II –
otwartej dłuższej formy pisemnej na wybrany temat. Czas trwania etapu to 90 minut.
2.6. Wyniki
etapu
wojewódzkiego
zostaną
ogłoszone
na
stronie
internetowej
www.centrumjp2.pl/konkurs2020 nie później niż w dniu 23 marca 2021 r.
2.7. Tytuł finalisty Konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał min. 70% punktów
możliwych do zdobycia.
2.8. Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczeń, który na etapie wojewódzkim uzyskał min. 90% punktów
możliwych do zdobycia.
2.9. Od decyzji dotyczącej wyników Konkursu można odwołać się do Przewodniczącego Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników drogą mailową
(na adres: konkurs@centrumjp2.pl). Decyzja Przewodniczącego w sprawie rozpatrzenia odwołania
jest ostateczna.
2.10. Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie Konkursu. Gala
zakończenia Konkursu odbędzie się w Warszawie 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 12.00.
2.11. Finaliści oraz laureaci Konkursu otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
2.12. Wszystkie prace konkursowe są niszczone po dniu 30 czerwca 2021 r.
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