
REGULAMIN KUNKURSU WIEDZY  Z EWANGELII WG ŚW. JANA 

DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KLAS 6-8) 

ORAZ  

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

KRAKÓW 2020 

 

Cele konkursu: 

- ukazanie Biblii jako źródła wiary;  

- zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego  

-  propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii, 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej, 

- wspieranie uczniów w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań;  

 

§1 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 

2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczniów szkoły podstawowej (klas 6-8) i szkół 

ponadpodstawowch (młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ). 

3.  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i diecezjalnego. 

4.  Młodzież przygotowując się do konkursu zapoznaje się z treściami zaproponowanymi 

w bibliografii oraz dostępnymi materiałami. 

 

§2 

 

1. Etap szkolny konkursu odbywa się w terminie do 03.04.2020 roku. 

2. Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa.  

3. W skład Komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub osoba delegowana przez niego, katecheta 

oraz nauczyciel z przedmiotów humanistycznych.  

4. Do drugiego etapu kwalifikuje się tylko jedna osoba (z każdego etapu edukacyjnego), 

zwycięzca etapu szkolnego. 

5. Wydział Katechetyczny mailem do katechety przesyła propozycje pytań i zadań na etap 

szkolny. Ostatecznie o formie i treści pytań decyduje katecheta w danej szkole biorąc pod 

uwagę możliwości uczniów. 

6. Protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego Komisja przesyła do Wydziału 

Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie, ul. Franciszkańska 3, do 

17.04.2020 roku. (załącznik 1) pocztą, lub na mail janusz.grodecki@gmail.com 

 

§3 

 

1. Diecezjalny etap zmagań konkursowych jest zarazem finałem konkursu. 



2. Finał konkursu odbędzie się 7 maja 2020 roku w budynku Kurii Metropolitalnej  

w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3. 

3. Udział uczniów w finale oceniać będzie Diecezjalna Komisja Konkursowa. 

4. W skład Komisji wchodzą: dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej 

lub jeden z wizytatorów jako przewodniczący oraz dwoje wybranych katechetów. 

5. Pytania i zadania dla uczestników finału przygotowuje Diecezjalna Komisja 

Konkursowa. 

 

§4 

 

1. Wszystkie sporne kwestie organizacyjne rozstrzyga Wydział Katechetyczny Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie. 

2. Wszystkie sytuacje sporne związane z pytaniami, zadaniami i odpowiedziami rozstrzyga 

odpowiednio dla etapu pierwszego - Szkolna Komisja Konkursowa, natomiast w finale 

Diecezjalna Komisja Konkursowa. 

 

§5 

 

 Literatura obowiązkowa: 

1. EWANGELIA według św. Jana 

2. Pytania konkursowe będą przygotowane na podstawie BIBLII TYSIĄCLECIA 

WYDANIE V. 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Nazwa i adres placówki       miejscowość, data, 

 

 

 

Wydział Katechetyczny 

Kurii Metropolitalnej 

w Krakowie 

 

 

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: 

 

    (imię i nazwisko)  (funkcja) 

 

 

1) .................................           .................................. 

2) ..................................          ................................... 

3) ..................................          ................................... 

 

 

 

 

Kwalifikuje do etapu diecezjalnego konkursu ze znajomości Ewangelii wg Św. Jana: 

 

I) podać etap edukacyjny: Szkoła Podstawowa, Przysposobienie do pracy, Szkoła 

Branżowa I Stopnia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko, klasa. 

 

 

 

 ......................................................  .................. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków komisji 


