KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO MATEUSZA
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Mt 16,16
w roku szkolnym 2019/2020
REGULAMIN
ADRESACI:
- uczniowie klas IV – VI Szkół Podstawowych.
ORGANIZATORZY:
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach we współpracy z
Parafią Najświętszego Zbawiciela w Rykach
- s. Katarzyna Czajka – katecheta, koordynator konkursu e-mail: katarzyna.czajka@zso1ryki.pl
- Pani Anna Piskorska - katecheta
CELE KONKURSU:
- Poznanie Ewangelii według świętego Mateusza
- Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka
- Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże
- propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,
- stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,
- promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci
ETAPY KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: I etap szkolny, II etap dekanalny
2. Na I etapie konkursu przewiduje się test wyboru (zadania zamknięte) Uczestnicy tego etapu
rozwiązują test w ciągu 45 minut. Komisja powołana przez Dyrektora szkoły dokonuje
sprawdzenia napisanego testu.
Etap drugi konkursu będzie składał się z dwóch części (część pisemna i część ustna)
Uczestnicy w pierwszej części rozwiązują test w ciągu 45 minut. Druga część – ustna, będzie
miała formę gry „1z10”
3. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu:
• Do etapu dekanalnego przechodzi tylko dwóch najlepszych uczniów, który uzyskali
największą liczbę punków w danej szkole. (Liczba uczniów może ulec jeszcze zmianie
w zależności od ilości szkół, które zgłoszą się do konkursu) W razie potrzeby szkoła
przeprowadza dogrywkę we własnym zakresie.
• Do części ustnej na etapie dekanalnym przechodzi 10 uczniów, którzy w części
pisemnej uzyskają największą liczbę punktów.
• Gdy w ostatnim etapie finału uczniowie zdobędą tę samą liczbę punktów, w celu
wyłonienia zwycięzców, zostaną dodane punkty z części pisemnej (zarówno I jak i II
etapu).
4. Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu:
I etap szkolny – 25 marca 2020 r. - na terenie szkoły, która bierze udział w konkursie
II etap dekanalny – 29 kwietnia 2020 r. (Szczegółowe informacje dotyczące godziny etapu
dekanalnego będą podane w późniejszym terminie.) - zostanie przeprowadzony w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach
5. O kolejności miejsc w konkursie na I jak i na II etapie decyduje ilość zdobytych punktów.
6. Literatura obowiązkowa:
•
EWANGELIA według św. Mateusza BIBLII TYSIĄCLECIA WYDANIE V.
7. Wymagania na poszczególne etapy:
Na I etapie szkolnym obowiązuje:

• Ewangelia według świętego Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
Na II etapie dekanalnym obowiązuje:
• Ewangelia według świętego Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
• Wstęp do Ewangelii według świętego Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
• Przypisy do Ewangelii według świętego Mateusza (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
• Słownik (Biblia Tysiąclecia, wydanie V).
8. Przesłanie protokołu
Po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych Przewodniczący Komisji Konkursowej przesyła
protokół z przeprowadzonego konkursu wraz z wynikami, jak również kartę zgłoszenia
uczniów i oświadczenie rodziców drogą elektroniczną do Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mariana Osińskiego w Rykach z dopiskiem „KONKURS BIBLIJNY na adres
koordynatora konkursu: e-mail: katarzyna.czajka@zso1ryki.pl lub pocztą na adres: 08-500
Ryki, ul. Słowackiego 2 do 31 marca 2020
9. Komisje konkursowe
1.
Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiada Osoba wyznaczona przez Dyrektora
Szkoły Podstawowej, który powołuje Szkolną Komisję Konkursową w porozumieniu z
Katechetą.
2. Na II etapie komisję stanowią nauczyciele religii, przedstawiciel grona pedagogicznego.
Przewodniczącym Komisji Finałowej jest Ksiądz Dziekan Stanisław Chodźko.
10. Nagrody: Uczniowie, którzy zakwalifikują się do ścisłej 10 finalistów otrzymają
wyróżnienia. Ci uczestnicy, którzy spośród nich zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają
dyplomy i nagrody rzeczowe.
11. Uwagi końcowe
1. Decyzje Komisji Konkursowych poszczególnych etapów są ostateczne.
2. Członkowie Komisji Konkursowych wykonują swoją pracę społecznie.
3. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na konkurs.
4. Testy na poszczególne etapy konkursu opracowuje Organizator.
5. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela koordynator konkursu nr tel. 516063994
Serdecznie ZAPRASZAMY do wzięcia udziału w KONKURSIE ☺
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU PRZESYŁAMY DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES:
koordynatora konkursu: e-mail: katarzyna.czajka@zso1ryki.pl DO 10 MARCA 2020

