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V Powiatowa Olimpiada Biblijna „Ewangelia wg św. Mateusza”
REGULAMIN
1. Organizatorami konkursu są: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie, Diecezjalne Centrum
Edukacyjne w Legnicy oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu.
2. Konkurs jest kierowany do uczniów klas V-VII szkół podstawowych powiatu bolesławieckiego.
3. Cele konkursu:
Cel ogólny:
- Poznanie Ewangelii według świętego Mateusza
Cele szczegółowe:
- poznane treści Ewangelii wg św. Mateusza,
- motywowanie uczniów do samodzielnego zgłębiania jej przekazu,
- rozwijanie zainteresowania Pismem Świętym,
- ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka,
- wspieranie życia wskazaniami Ewangelii przez pogłębianie jej znajomości,
- inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej,
- rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji.
4. Zakres wiedzy i umiejętności objętych konkursem:
Znajomość treści wstępu i księgi Ewangelii wg św. Mateusza.
5. Warunki uczestnictwa.
1. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców
uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem
konkursu.
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2. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na
przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania
i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
........................................................................................................................................................................,
Ucznia ........... klasy szkoły .........................................................................................., do celów związanych
z udziałem w V Powiatowej Olimpiadzie Biblijnej „Ewangelia według świętego Mateusza” oraz publikację
jego/jej wizerunku z imienia i nazwiska na stronie internetowej http://pceikk.pl/konkursy.html
Data i czytelny podpis rodzica: ……………………………………………
3. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie
danych osobowych do celów konkursu, nie może uczestniczyć w konkursie.
4. Na dwa dni przed etapem szkolnym na adres e-mail Szkoły PCEiKK w Bolesławcu przesyła zestaw
zawierający zadania konkursowe, natomiast w dniu konkursu PCEiKK przesyła schemat punktowania
oraz wzór protokołu.
5. Szkoła sama decyduje o przystąpieniu do etapu szkolnego, przeprowadza ten etap i przesyła wyniki
do PCEiKK w Bolesławcu.
6. Udział uczniów w etapie szkolnym jest dobrowolny i powinien wynikać z decyzji ucznia.
6. Etapy konkursu:
1. Etap szkolny 27.04.2018 r., czas trwania - 45 minut.
2. Etap powiatowy 24.05.2018 r., godz. 10:00 - czas trwania – 60 minut – Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1.
7. Szkolna Komisja Konkursowa:
1. SKK powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej placówce. Zaleca się, aby SKK
składała się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela religii.
2. SKK organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym.
3. 25.04.2018 r. PCEiKK w Bolesławcu przesyła na adres e-mail szkoły test z zadaniami konkursowymi.
W dniu poprzedzającym konkurs, zgodnie z terminarzem SKK, powiela otrzymany zestaw zadań w
ilości odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego. Następnie pakuje, pieczętuje i zabezpiecza
przygotowane zestawy zadań. Przed przystąpieniem do pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań
konkursowych są w stanie nienaruszonym.
4. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac przez SKK przewodniczący komisji sporządza
protokół z przebiegu konkursu i przesyła go wraz z listą laureatów (nie więcej niż trzech najlepszych
uczniów) do PCEiKK w Bolesławcu do 08.05.2018 r.
8.
1.
2.
3.

Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej.
PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu i organizuje przebieg etapu powiatowego.
Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu ostatecznie zatwierdza wyniki prac PKK.
PCEiKK w Bolesławcu publikuje wyniki z etapu powiatowego na stronie: http://pceikk.pl/konkursy.html

9. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego:
1. SKK typuje do etapu powiatowego nie więcej niż 3 najlepszych uczniów, którzy kolejno osiągnęli
najwyższą liczbę punktów za test na etapie szkolnym. W przypadku uzyskania równej ilości punktów,
prosimy, aby SKK przeprowadziła dogrywkę w terminie ustalonym z zainteresowanymi.
Odpowiedzialnymi za przygotowanie dogrywki są SKK.
2. Ostateczną liczbę uczestników etapu powiatowego zatwierdza dyrektor PCEiKK w Bolesławcu.
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10. Laureaci etapu powiatowego.
Tytuł laureata konkursu otrzymują osoby, które na etapie powiatowym zajęły pierwsze 3 miejsca. W razie
potrzeby Komisja zastrzega sobie prawo nagrodzenia większej ilości laureatów. Laureaci eliminacji
powiatowych zostaną uhonorowani certyfikatami.
11. Literatura podstawowa – Nowy Testament – Ewangelia według świętego Mateusza.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Edukacji
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
Bolesławiec, 20.02.2018 r.

Cezariusz Rudyk
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