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KONKURSU WIEDZY O ŚW. STANISŁAWIE KOSTKA 

PIERWSZYM PATRONIE NASZEJ SZKOŁY 
 

„ŚW. STANISŁAW KOSTKA WCIĄŻ MŁODYCH 
IDOLEM” 

 
REGULAMIN 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Organizatorem Konkursu jest Starosta Powiatu Brzozowskiego i I Liceum 

Ogólnokształcące w Brzozowie.  

 

2. UCZESTNICY KONKURSU 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego  

w Brzozowie 

 

3. PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest życiorys św. Stanisława Kostki. 

 

4. CEL I TEMAT KONKURSU 

Celem konkursu jest: 

 zapoznanie uczniów z osobą św. Stanisława Kostki, (pierwszego patrona naszej 

szkoły) 

 wychowanie do pełni człowieczeństwa poprzez ukazanie wielkości osoby  

św. Stanisława Kostki 

 ukazanie uczniom, że zasady i cele, którymi kierował się święty są wciąż 

aktualne  

i mogą być przez nich zastosowane w życiu młodzieńczym 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów 

 kształtowanie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce 

 promowanie osiągnięć uczniów 

 

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 Do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie naszej szkoły u swoich katechetów  

do 12 września 2019 r. 

 

6. TERMIN I WARUNKI KONKURSU. 

 

 Konkurs odbędzie się 18 września 2019 roku, o godz. 8.00 w I LO  

w Brzozowie 

 Czas pracy uczniów trwał będzie 45 minut 
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 Test zawierał będzie 40 pytań 

 Arkusz z zadaniami będzie zawierał zadania zamknięte i otwarte 

 Prace będą kodowane (losowanie miejsc od 7.30) 

 Prace sprawdzać będzie komisja powołana przez organizatora 

 Przewidziane zostały dogrywki (uczniowie odpowiadają ustnie przed komisją) 

 

 

7. NAGRODY  

a. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają 

pamiątkowe dyplomy i upominki. 

b. Uroczyste rozdanie nagród (trzech pierwszych miejsc) odbędzie się w dniu  

21 września 2019 r. podczas uroczystości Jubileuszowych Naszej Szkoły. 
 

 

8. KOMUNIKACJA 

 

a. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zostaną umieszczone na stronie 

internetowej www.lobrzozow.edupage.org 

b. Na stronie internetowej, o której mowa powyżej znajduje się Regulamin Konkursu. 

 

9. MATERIAŁY DO KONKURSU 

 Stanisław Kostka- Wikipedia 

 Stanisław Kostka, czyli święty buntownik- kościół.wiara.pl ( podpunkty od 1 do 7) 
 Przesłanie papieża Franciszka do młodych z okazji 450 rocznicy śmierci św. 

Stanisława Kostki (List papieża do ordynariusza płockiego, bp Piotra Libery). 
 Jan Paweł II o świętym św. Stanisławie Kostce (Deon TV). 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

a. Regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników Konkursu i będzie 

udostępniony na żądanie. 

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

c. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sam sposób, w jaki był 

ogłaszany pierwotny Regulamin. 

d. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń, czyli  

w dniu  5.09.2019 r. i obowiązuje do zakończenia konkursu. 

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez 

uczestników konkursu. 
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