
IX edycja międzyszkolnego konkursu 2022
„Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych” 

1. Organizatorzy konkursu.
Konkurs jest współorganizowany przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św.
Jana Pawła II w Radoczy oraz przez Parafię pw. Przemienienia Pańskiego w Radoczy.

2. Cel konkursu.
Celem konkursu jest upamiętnienie osoby Jana Pawła II w roku 75-lecia tutejszego Zespołu Szkół
oraz głęboka refleksja nad rodziną i jej wyjątkową rolą w życiu człowieka, w której to młody Karol
Wojtyła wychowywał się tutaj, w Wadowicach, w swoim rodzinnym mieście.

3. Adresaci konkursu.
Adresatami  konkursu  są  uczniowie  klas  VIII  oraz  VII  szkoły  podstawowej  pod opieką  swoich
katechetów.
Opiekun uczniów wyłania 4-osobową delegację, która będzie drużynowo reprezentować szkołę
podczas konkursu.

4. Format konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w formie egzaminu punktowanego wg wcześniej utworzonego
klucza  odpowiedzi.  Egzamin  jest  podzielony  na  30-minutową część  teoretyczną oraz 15-
minutową część praktyczną w formie teleturnieju.

5. Temat konkursu
Konkurs zostanie rozegrany pod hasłem: „Rodzino, Ja jestem z Wami!”
Tegoroczne hasło nawiązuje do początkowych słów rozdziału 22  Listu do rodzin Jana Pawła II
Gratissimam sane z okazji Roku Rodziny 1994 z 2 lutego 1994 r. oraz Ewangelii wg św. Mateusza,
a  konkretniej  jej  ostatnich  słów,  w  których  Pan  Jezus  zapewnia  uczniów  na  Górze
Wniebowstąpienia o swojej obecności przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (por. Mt 28,
20).

Materiał niezbędny do przygotowania się na egzamin:
• Jan Paweł II,  List do rodzin Gratissimam sane z okazji  Roku Rodziny 1994,  rozdział 22,

www: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html.
• Dzieciństwo Jana Pawła II, www: https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-

ii/.
• Rodzina Wojtyłów, www: https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/rodzina-wojtylow/.
• Jan Paweł  II,  Homilia w czasie  Mszy  św.  odprawionej  na lotnisku w Masłowie,  www:

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/14kielce_03061991.html.



6. Czas i miejsce wydarzenia oraz termin składania zgłoszeń.
Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w
Radoczy ul. Dworska 8, 34-100 Radocza, dn. 1 kwietnia 2022 r. /piątek/ o godz. 9:00.
Zgłoszenia  należy  dokonywać  drogą  e-mailową,  pocztową  lub  osobiście  pod  wskazane  niżej
adresy w terminie  do 25 marca  2022 r.  do godz.  12:00,  załączając  odpowiednie  dokumenty
(komplet podpisanych kart zgłoszeń uczestnika, a także adnotacja z imieniem i nazwiskiem  oraz
numerem telefonu katechety lub nauczyciela opiekuna).  W przypadku wysłania kart zgłoszeń
uczestnika  drogą  e-mailową,  katecheta  lub  nauczyciel  opiekun  zobowiązuje  się  dostarczyć
wymagane dokumenty w formie papierowej w dniu wydarzenia, przed rozpoczęciem konkursu.

Dane kontaktowe:
• Sekretariat  Zespołu  Szkół  Centrum Kształcenia  Ustawicznego im.  św.  Jana  Pawła  II  w

Radoczy ul. Dworska 8, 34-100 Radocza, nr tel.: 33 823 40 89.
• Adres  e-mail  sekretariatu  szkolnego:  sekretariat@radocza.edu.pl lub  adres  e-mail

koordynatora konkursu: maciej.szwej@radocza.edu.pl.

7. Komisja egzaminacyjna.
Trzyosobowa komisja  egzaminacyjna powołana i  zatwierdzona przez Dyrektora  Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II  w Radoczy w skład której wchodzą:
koordynator konkursu oraz dwóch członków specjalnie do tego oddelegowanych, a ponadto w
ramach komisji rewizyjnej jedna osoba postronna powołana  na życzenie przyjezdnych spośród
opiekunów grup.

8. Laureaci i nagrody.
Laureatami  konkursu  są  pierwsze  trzy  delegacje,  które  osiągną najwyższą  ilość  punktów
egzaminacyjnych. W przypadku identycznej ilości punktów laureaci zajmują miejsca ex aequo. 
Odpowiednio  do  uzyskanych  miejsc  przydzielone  zostaną  atrakcyjne  nagrody  rzeczowe  oraz
dyplomy, zaś dla wszystkich uczestników nagrody pocieszenia w postaci upominków.
Ogłoszenia wyników nastąpią po półgodzinnej przerwie, w czasie której komisja egzaminacyjna
sprawdzi prace pod kątem wcześniej ustalonego klucza odpowiedzi. Reklamacje należy kierować
do komisji egzaminacyjnej w trakcie trwania wydarzenia. Późniejsze skargi są nierozpatrywane!
Wyniki  prac  będą  do  wglądu  opiekunów  i  uczestników  konkursu  w  sekretariacie  szkoły  po
zakończeniu wydarzenia, to jest od 4 kwietnia 2022 r. /poniedziałek/ od godz. 8:00 rano.
/aktualizacja  z  dn.  1 marca 2022  r./ Decyzją  Małopolskiego Kuratora  Oświaty  Międzyszkolny
Konkurs „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych” trafił na wykaz konkursów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23!

9. Plan wydarzenia.
9:00  –  Przyjazd  uczestników  wraz  z  opiekunami  oraz  słowo  powitania  wygłoszone  przez
Dyrektora ZSCKU im. św. Jana Pawła II w Radoczy
9:20  –  Konferencja  wielkopostna  księdza  gościa  połączona  z  animacją  szkolnego  zespołu
muzycznego No name
9:45 – Słowo wstępu koordynatora konkursu do egzaminu z wiedzy o św. Janie Pawle II.
10:00  –  Część  teoretyczna  egzaminu  z  wiedzy  na  wskazany  materiał.  W  międzyczasie
poczęstunek dla opiekunów i zaproszonych gości
10:30 – Część praktyczna egzaminu w postaci teleturnieju



10:45 – Zakończenie egzaminu i rozpoczęcie sprawdzania prac przez komisję. Poczęstunek dla
uczestników połączony z animacją zespołu muzycznego No name
11:15 – Ogłoszenie wyników egzaminu i wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów.
11:30 – Uroczyste zakończenie.

10. Zobowiązania uczestników i dane osobowe.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej konkursu.
Zgłoszenie  do  konkursu  jest  potwierdzeniem  akceptacji  regulaminu  oraz  wyrażeniem  zgody
uczestników biorących udział w konkursie oraz ich opiekunów na publikacje ich wizerunków w
kontekście informacji o konkursie w mediach oraz na www Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy oraz stronie Parafii pw. Przemienia Pańskiego w
Radoczy.
Zgłoszenie uczestników jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu 

Administratorem danych osobowych uczestników i  ich opiekunów jest  Zespół  Szkół Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy, ul. Dworska 8, 34- 100 Radocza, tel.
33 82 34 089, e-mail: sekretariat@radocza.edu.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Paweł Boba, inspektor-danych@boba.com.pl
Administrator  przetwarza  dane  osobowe  uczestników  takie  jak  imię,  nazwisko  oraz  dane
opiekunów uczestników (imię, nazwisko) na podstawie udzielonej zgody. Dane przetwarzane są
w celu organizacji  konkursu oraz wyróżnienia uczestników. Wyrażenie zgody jest dobrowolne
jednak konieczne do udziału w konkursie. Zgoda może być w dowolnym momencie odwołana.
Odwołanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu  na  przetwarzanie,  którego  dokonano  przed
odwołaniem zgody.
W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami danych mogą być: podmioty uprawnione do
pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator danych
powierzył przetwarzanie w drodze umowy. 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa,
przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania
sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Przysługuje  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  na  niezgodne  z  RODO
przetwarzanie danych osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa. 18. Dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani
do profilowania 

11. Postanowienia końcowe.
Przystępując  do  konkursu  opiekun potwierdza,  że  przedstawił  podanym  przez  siebie
uczestnikom regulamin oraz potwierdza, że zaakceptowali oni jego treść. Nauczyciel zapewnia
również, że:
 a) Uczestnik jest uczniem klas VIII oraz VII szkoły podstawowej 
 b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu




