Konkurs Wiedzy o Annie Jenke
dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
powiatu jarosławskiego, przeworskiego i łańcuckiego
REGULAMIN
§1
Cele Konkursu
1. Pogłębienie wiedzy o życiu Anny Jenke i popularyzacja jej osoby.
2. Ukazanie Anny Jenke jako wzorca osobowego i autorytetu dla nauczycieli i uczniów.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych.
4. Upowszechnianie postaw patriotycznych.
5. Rozwijanie kompetencji literackich.
6. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i integrowanie środowisk
szkolnych.
7. Współdziałanie z organizacjami, których celem jest przekazywanie nauczania i wartości
uosabianych przez Annę Jenke.
8. Przekazanie wartości chrześcijańskich.
9. Motywowanie uczniów do twórczego spędzania czasu wolnego.
§2
Uczestnicy
Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, bezpłatne i dostępne dla uczniów klas VII i VIII
szkół podstawowych powiatu jarosławskiego, przeworskiego i łańcuckiego.
§3
Organizatorzy
Organizatorem Konkursu jest Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke
w Jarosławiu (Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław).
§4
Patronat
Konkurs objęli honorowym patronatem: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej
w Przemyślu (Plac Katedralny 4A, 37-700 Przemyśl), Radio Fara – Rozgłośnia Archidiecezji
Przemyskiej (ul. Grodzka 11, 37-700 Przemyśl), Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
(ul. Kraszewskiego 37, 37-500 Jarosław) i Starosta Jarosławski (ul. Jana Pawła II 17, 37-500
Jarosław).

§5
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki i sposób przeprowadzenia „Konkursu Wiedzy o Annie Jenke”.
2. Ogłoszenie regulaminu Konkursu na stronie internetowej Organizatora nastąpi do końca
stycznia 2022 r.
3. Organizator powołuje w drodze zarządzenia Komisję Konkursową w Publicznym Katolickim
Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu.
§6
Zasady konkursu
1. Każda szkoła może zgłosić jednego ucznia klasy VII i jednego ucznia z klasy VIII do udziału
w Konkursie. Opiekun ucznia dostarcza na adres szkola@katolik-jaroslaw.pl kartę zgłoszenia
(Załącznik nr 1) wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia (Załącznik nr 2). Ostateczny
termin wysyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.
2. Organizator Konkursu potwierdza przyjęcie zgłoszenia drogą elektroniczną, przesyła
materiał źródłowy – biogram Anny Jenke (załącznik nr 3) oraz informacje o próbie technicznej,
która odbędzie się 1 marca 2022 r. o godz. 9.00.
3. Konkurs jest dwuetapowy.
4. Etap I odbędzie się 2 marca 2022 r. o godz. 9.00
a) W dniu 2 marca 2022 r. o godz. 9.00 uczniowie zgłoszeni przez opiekunów otrzymają drogą
elektroniczną link do testu online.
b) Uczestnicy etapu I pracują samodzielnie i rozwiązują test zawierający 45 pytań
jednokrotnego wyboru, dostępny przez aplikację internetową www.testportal.pl Poprawna
odpowiedź to 1 punkt do klasyfikacji końcowej. Punkty są zliczane automatycznie w aplikacji
internetowej. Czas trwania testu: 30 minut.
c) Komisja Konkursowa weryfikuje wyniku testu online i kwalifikuje do etapu II 20 uczniów,
którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.
d) Wyniki etapu I zostaną przesłane uczestnikom i ich opiekunom drogą elektroniczną 2 marca
2022 r. do godz. 13.00 wraz z materiałem do kolejnego etapu (załącznik nr 4).
e) Lista uczniów zakwalifikowanych etapu II Konkursu zostanie również umieszczona
na stronie internetowej Organizatora, www.katolik-jaroslaw.pl
f) Uczniowie, którzy zakwalifikują się do II etapu otrzymują tytuł finalisty Konkursu.
5. II etap Konkursu będzie odbywał się w dniach od 2 marca do 12 kwietnia 2022 r.
a) Etap II przeprowadza Komisja Konkursowa.
b) Każdy z uczestników etapu II wybiera jedną sentencję Anny Jenke z zestawienia
otrzymanego przez Organizatora (załącznik nr 4), a następnie przygotowuje pracę pisemną.
c) Przygotowane wypracowania mają być rozwinięciem wybranej sentencji w oparciu
o przywołane fakty z życia Anny Jenke oraz własne spostrzeżenia i obserwacje.

d) Opiekun ucznia zakwalifikowanego do II etapu dostarcza na adres: szkola@katolikjaroslaw.pl pracę przygotowaną przez ucznia do dnia 19 marca 2022 r.
e) Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 12 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00. Informacje zostaną
umieszczone na stronie internetowej Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
w Jarosławiu: www.katolik-jaroslaw.pl
f) Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który na etapie II Konkursu zajął I, II, III miejsce.

§7
Nagrody
1. Finalistom zostaną przekazane dyplomy.
2. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Finaliści i laureaci Konkursu odbierają dyplomy i nagrody rzeczowe w Publicznym
Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu w dniu 20 kwietnia
2022 r.
§8
Ochrona danych osobowych
1. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika przez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora – Publiczne
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu (Plac ks. Piotra Skargi 1,
37-500 Jarosław), w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym
publikacją danych osobowych uczestnika 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.
2. Poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, osoby podające swoje dane osobowe jako
opiekunowie Konkursu z danych szkół, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych przez Organizatora – Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny
Jenke w Jarosławiu (Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław), 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.
3. Rodzice lub opiekunowie uczestników Konkursu, a także opiekunowie uczniów
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.
4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest – Publiczne
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu (Plac ks. Piotra Skargi 1,
37-500 Jarosław). 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 Komisji Konkursowej
Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. 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.

1. Zgłoszenie

uczestnictwa

§9
Postanowienia końcowe
jest równoznaczne z akceptacją

regulaminu

Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

