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Załącznik do
Zarządzenia Nr 87/2018

Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia  28 września 2018 r.

REGULAMIN 

Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

§ 1
Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II” zwany dalej Konkursem, jest konkursem 
tematycznym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz klas VII i VIII szkoły 
podstawowej organizowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na podstawie 
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 2002 r. 
Nr 13, poz. 125 ze zm.) oraz na podstawie porozumienia zawartego z innymi właściwymi 
kuratorami oświaty.

§ 2
Podlaski Kurator Oświaty w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu współpracuje
z Wydziałem Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Wydziałem Katechezy i 
Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Wydziałem Nauczania Kurii 
Diecezjalnej w Łomży, Wydziałem Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Stowarzyszeniem 
Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana 
Pawła II w Białymstoku.

§ 3
Stowarzyszenie Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II w Białymstoku jest koordynatorem 
Konkursu, upowszechnia Konkurs na własnej stronie internetowej, zamieszcza materiały 
źródłowe i pomocnicze dla opiekunów uczestników Konkursu oraz bierze udział w pracach 
Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.

§ 4
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół i klas, o których mowa w § 1, 

zainteresowanych celami i tematyką Konkursu.
2. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny.
3. Jeżeli w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się Konkursu, uczeń może do 

niego przystąpić w innej szkole wskazanej przez dyrektora.
4. Szkoły swój udział w Konkursie zgłaszają do koordynatora Konkursu do dnia 17 grudnia 

2018 r. przesyłając drogą elektroniczną zamieszczony w Regulaminie „Formularz 
zgłoszeniowy”.
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§ 5
Cele ogólne Konkursu:

1. Kształtowanie świadomości i postaw dzieci i młodzieży.
2. Przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.
3. Ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.

§ 6
Konkurs przeprowadzany jest na trzech stopniach:
1. szkolnym,
2. wojewódzkim,
3. ogólnopolskim.

§ 7
Hasło przewodnie Konkursu w roku szkolnym 2018/2019:

„Jesteście moją nadzieją”

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych stopniach Konkursu oraz wykaz 
literatury obowiązującej uczestników.

Stopień szkolny:
1. Jan Paweł II  Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznice moich święceń kapłańskich, 

Kraków 1996 http://www.fatimska.wloclawek.pl/pliks/Dar-i-Tajemnica.pdf

2. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha w 
Gnieźnie, 3 czerwca 1979

3. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej dla alumnów, młodzieży 
zakonnej i służby liturgicznej -  Częstochowa, 6 czerwca 1979 

4. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej przed kościołem oo. 
Paulinów na Skałce - Kraków, 8 czerwca 1979

5. Przemówienie do młodzieży-przygotowane w ramach I pielgrzymki do Polski w 1979 
r.,(nie zostało wygłoszone)

6. Apel Jasnogórski. Rozważanie wygłoszone do młodzieży - Częstochowa, 18 czerwca 
1983

7. Słowo do młodzieży zgromadzonej przed siedzibą arcybiskupa - Kraków, 10 czerwca 
1987

8. Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży zgromadzonej 
na Westerplatte - Gdańsk, 12 czerwca 1987

9. Jan Paweł II, Homilia podczas spotkania z młodzieżą na placu Adama Mickiewicza - 
Poznań, 3 czerwca 1997.

Stopień wojewódzki:
1. Obowiązuje materiał ze stopnia szkolnego
2. Jan Paweł II „Wstańcie, chodźmy” 

http://www.antoni.agmk.net/pliki/jpII-wstancie-chodzmy.pdf
3. Przemówienia Ojca świętego do młodzieży zgromadzonej na Polach Lednickich
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 2  czerwca 1997

http://www.fatimska.wloclawek.pl/pliks/Dar-i-Tajemnica.pdf
http://www.antoni.agmk.net/pliki/jpII-wstancie-chodzmy.pdf
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 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 30 maja 1998
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 4  czerwca 1999
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 10  czerwca 2000
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich,  2  czerwca 2001
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 18  maja 2002
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 7 czerwca 2003
 Jan Paweł II do młodych zgromadzonych na Polach Lednickich, 29  maja 2004

4.  Przemówienia Jana Pawła II podczas Światowego Dnia Młodzieży w Polsce

 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VI 
Światowego Dnia Młodzieży

 Przemówienie powitalne do młodzieży całego świata,  14 sierpnia 1991
 Rozważanie podczas Apelu Jasnogórskiego, 14 sierpnia 1991
 Homilia podczas mszy św. kończącej VI ŚDM, 15 sierpnia 1991
 Akt zawierzenia młodzieży świata Matce Bożej, 15 sierpnia 1991
 Przemówienie pożegnalne do młodzieży, 15 sierpnia 1991
 Przemówienie do młodzieży przed opuszczeniem Jasnej Góry, 15 sierpnia 1991

Stopień ogólnopolski:
1. Obowiązuje materiał z poprzednich etapów
2. Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1995 

https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

3. LIST DO MŁODYCH CAŁEGO ŚWIATA PARATI SEMPER OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA 
II Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO ROKU MŁODZIEŻY - W Rzymie, u Św. Piotra, dnia 
31 marca 1985 roku, w Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej, w siódmym roku 
Pontyfikatu.

4. Homilie  i  Orędzia Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży  (od I do X)

I Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego - Rzym 1985
 Przemówienie podczas spotkania z młodzieżą, Plac św. Jana na Lateranie 30 marca 

1985
 Homilia podczas mszy św. Niedzieli Palmowej, Plac św. Piotra
 Jan Paweł II , Niedziela, 31 marca 1985

II Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego Buenos Aires 1987
 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji II 

Światowego Dnia Młodzieży
 Homilia podczas Mszy świętej w Niedzielę Palmową - Buenos Aires 

III Światowy Dzień Młodzieży w parafiach i wspólnotach - 1988
 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji III 

Światowego Dnia Młodzieży
IV Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego - Santiago de Compostela 
1989

 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji IV 
Światowego Dnia Młodzieży

https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf
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 Homilia podczas Mszy świętej na zakończenie IV Światowego Dnia Młodzieży, 
Santiago de Compostela — Monte del Gozo
V Światowy Dzień Młodzieży w parafiach i wspólnotach - 1990

 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji V Światowego Dnia Młodzieży 
VII Światowy dzień Młodzieży w parafiach i wspólnotach - 1992

 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VII 
Światowego Dnia Młodzieży
VIII Światowy dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego - Denver 1993 

 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji VIII 
Światowego Dnia Młodzieży

 Homilia podczas mszy św. kończącej VIII ŚDM, Cherry Creek State Park
 Jan Paweł II , Niedziela, 15 sierpnia 1993

IX - X Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Ojca Świętego - Manilia 1995 
 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży całego świata z okazji IX-X 

Światowego Dnia Młodzieży
 Homilia podczas Mszy św. kończącej X ŚDM, Manila - Niedziela, 15 stycznia 1995

§ 8
Tryb powoływania Komisji Konkursowych:

1. Ogólnopolską Komisję Konkursową powołuje Podlaski Kurator Oświaty, na podstawie 
porozumienia, o którym mowa w § 1, zawartego z innymi właściwymi kuratorami 
oświaty.

2. Wojewódzkie Komisje Konkursowe powołują właściwi kuratorzy oświaty, o których 
mowa w ust. 1., na podstawie porozumienia zawartego z Podlaskim Kuratorem Oświaty.

3. Szkolne Komisje Konkursowe powołują dyrektorzy szkół. Szkolne Komisje Konkursowe 
składają się z co najmniej dwóch nauczycieli. W uzasadnionych przypadkach w skład 
Komisji może wchodzić również nauczyciel innej szkoły (na mocy porozumienia 
zawartego pomiędzy dyrektorami). Dyrektor szkoły informuje uczniów o organizacji, 
terminach przeprowadzania i warunkach udziału w Konkursie.

TRYB PRACY KOMISJI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH KONKURSU

§ 9
1. Szkolne Komisje Konkursowe:

a) organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na stopniu 
szkolnym,

b) oceniają prace konkursowe,
c) ogłaszają wyniki stopnia szkolnego Konkursu,
d) przekazują protokół do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

2. Stopień szkolny Konkursu:
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a) na dwa dni przed stopniem szkolnym, Szkolne Komisje Konkursowe korzystając z 
indywidualnego kodu pobiorą ze strony internetowej Koordynatora test Konkursu, 
który należy wydrukować dla każdego uczestnika,

b) uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze, o której mowa 
w § 6 regulaminu,

c) czas pisania testu wynosi 60 minut; prace uczniów są kodowane; rozkodowywanie 
prac następuje po ich sprawdzeniu,

d) Szkolne Komisje Konkursowe wyłaniają trzech finalistów z najwyższą ilością punktów,
e) w przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, Komisja we 

własnym zakresie organizuje dogrywkę,
f) testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu 

Konkursu,
g) Szkolne Komisje Konkursowe w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu stopnia szkolnego 

przesyłają do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej protokół zawierający dane 
finalistów z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów 
na opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu.

§ 10
1. Wojewódzkie Komisje Konkursowe:

a) ogłaszają na stronie internetowej właściwego kuratora oświaty listę uczniów 
dopuszczonych do stopnia wojewódzkiego,

b) ustalają miejsce przeprowadzania stopnia wojewódzkiego Konkursu,
c) organizują, przeprowadzają i dokumentują eliminacje konkursowe na stopniu 

wojewódzkim,
d) ogłaszają na stronie internetowej właściwego kuratora oświaty wyniki stopnia 

wojewódzkiego,
e) przyznają tytuł laureata lub finalisty uczestnikom stopnia wojewódzkiego,
f) przekazują do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej protokół Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej oraz dane uczniów wraz z pracami ze stopnia wojewódzkiego.
2. Na stopniu wojewódzkim:

a) na dwa dni przed stopniem wojewódzkim, Wojewódzkie Komisje Konkursowe 
korzystając z indywidualnego kodu pobiorą ze strony Koordynatora test Konkursu, 
który należy wydrukować dla każdego uczestnika,

b) uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę, zawartą w literaturze, o której mowa 
w § 6 regulaminu,

c) czas pisania testu wynosi 60 minut; prace uczniów są kodowane; rozkodowywanie 
prac następuje po ich sprawdzeniu,

d) Wojewódzkie Komisje Konkursowe wyłaniają pięciu uczniów z najwyższą ilością 
punktów,

e) w przypadku, gdy większa ilość uczniów uzyska taką samą liczbę punktów, komisja 
konkursowa we własnym zakresie organizuje dogrywkę,

f) testy oceniane są według klucza odpowiedzi i skali oceniania dołączonej do testu 
Konkursu,
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g) Wojewódzkie Komisje Konkursowe w ciągu 5 dni po przeprowadzeniu stopnia 
wojewódzkiego, przesyłają do koordynatora protokół zawierający dane finalistów
z uzyskaną liczbą punktów wraz ze zgodą rodziców/prawnych opiekunów na 
opublikowanie danych osobowych uczestników Konkursu,

h) tytuły finalistów stopnia wojewódzkiego Konkursu uzyskują uczniowie, którzy zostali 
zakwalifikowani do stopnia wojewódzkiego,

i) laureatami stopnia wojewódzkiego Konkursu zostaje pięciu uczniów spośród 
finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. 

§ 11
1. Ogólnopolska Komisja Konkursowa:

a) podaje na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz 
Koordynatora listę uczniów dopuszczonych do stopnia ogólnopolskiego,

b) organizuje, przeprowadza i dokumentuje eliminacje konkursowe na stopniu 
ogólnopolskim,

c) ogłasza ostateczne wyniki Konkursu,
d) przyznaje tytuł laureata lub finalisty uczestnikom stopnia ogólnopolskiego,

2. Na stopniu ogólnopolskim:
a) stopień ogólnopolski przeprowadzany jest w miejscu wskazanym przez Podlaskiego 

Kuratora Oświaty,
b) uczniowie rozwiązują test obejmujący wiedzę zawartą w literaturze, o której mowa

w § 6 regulaminu,
c) czas pisania testu wynosi 60 minut; prace uczniów są kodowane; rozkodowywanie 

prac następuje po ich sprawdzeniu,
d) sześciu uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów biorą udział w części ustnej 

Konkursu,
e) tytuły finalistów stopnia ogólnopolskiego Konkursu uzyskują uczniowie, którzy zostali 

zakwalifikowani do stopnia ogólnopolskiego,
f) laureatami stopnia ogólnopolskiego Konkursu zostaje trzech uczniów, spośród 

finalistów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, łącznie z testu i części ustnej.
W przypadku równej liczby punktów liczba laureatów może być większa.

§ 12
Terminy przeprowadzania poszczególnych stopni Konkursu:

1. Stopień szkolny – 25 lutego 2019 roku;
2. Stopień wojewódzki – 29 kwietnia 2019 roku;
3. Stopień ogólnopolski – 22 maja 2019 roku.

§ 13
1. Dokumentacja z przebiegu prac Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej składana jest

w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.
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2. Dokumentacja z przebiegu prac Wojewódzkich Komisji Konkursowych składana jest we 
właściwych kuratoriach oświaty.

3. Dokumentacja z przebiegu prac Szkolnych Komisji Konkursowych składana jest 
Przewodniczącym Wojewódzkich Komisji Konkursowych.

4. Dokumentację z przebiegu prac Komisji Konkursowych, o których mowa w ust. 1 i 2 
stanowią: protokoły z przebiegu poszczególnych stopni konkursowych oraz listy 
uczestników, finalistów i laureatów konkursów z eliminacji wojewódzkich i ogólnopolskiej.

§ 14
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Niestawienie się ucznia, w terminie rozpoczęcia Konkursu, oznacza rezygnację 
z udziału w Konkursie. Każdy uczestnik winien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

2. W pracach Szkolnych Komisji Konkursowych nie mogą brać udziału nauczyciele lub rodzice 
uczniów, którzy biorą udział na stopniu szkolnym.

3. W pracach Wojewódzkiej i Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału 
nauczyciele lub rodzice uczniów, którzy zakwalifikowali się do ww. stopnia.

4. Sprawy, które nie są objęte regulaminem rozstrzyga przewodniczący właściwej Szkolnej/ 
Wojewódzkiej/Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej.

5. Organizator i właściwi kuratorzy oświaty mogą pozyskiwać partnerów do współpracy przy 
organizacji Konkursu oraz występować do instytucji i organizacji o patronaty.

6. Finaliści i laureaci stopnia wojewódzkiego otrzymują stosowne dyplomy i zaświadczenia 
wydane przez właściwych kuratorów oświaty. Laureaci stopnia ogólnopolskiego otrzymają 
stosowne dyplomy i zaświadczenia wydane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz 
nagrody rzeczowe. Ponadto trzech uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki otrzymają 
wyróżnienia, stosowne dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. Uczestnicy stopnia wojewódzkiego/ogólnopolskiego otrzymują dyplomy potwierdzające 
udział w Konkursie.

8. Nauczyciele opiekunowie finalistów i laureatów otrzymują stosowne zaświadczenia.
9. Prace pisemne uczestników Konkursu ze stopnia szkolnego, wojewódzkiego 

i ogólnopolskiego są przechowywane odpowiednio w siedzibach Szkolnych Komisji 
Konkursowych, Wojewódzkich Komisji Konkursowych, Ogólnopolskiej Komisji 
Konkursowej do końca roku szkolnego, w którym go zorganizowano.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Pełna nazwa szkoły
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Adres

Telefon

Email

Imię i nazwisko dyrektora 
szkoły

Osoba do kontaktu
w sprawie Konkursu

Województwo
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