Tekst ujednolicony: 05.09.2013 r.

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
(tekst jednolity ze zm.)

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (zwany dalej – Konkursem) jest organizowany
przez Kościół Zielonoświątkowy w Polsce.
2. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Kościołem, jest
wspólnotą autonomicznych zborów składających się z wiernych, którzy wyznają wiarę:
• Ŝe Pismo Święte - Biblia - jest Słowem BoŜym, nieomylnym i natchnionym przez
Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i Ŝycia,
• w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
• w synostwo BoŜe Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z
Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyŜu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie
w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale,
• w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę
Pańską,
• w chrzest Duchem Świętym, przeŜywanie pełni Ducha i Jego darów,
• w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski,
• w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy BoŜej,
• w zmartwychwstanie i Ŝycie wieczne.

Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§2
Celem Konkursu Wiedzy Biblijnej jest:
a) propagowanie treści Ewangelii,
b) propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,
c) uświadamianie młodzieŜy wartości i potrzeby studiowania Słowa BoŜego,
d) poszerzanie współdziałania katechetów w kształceniu młodzieŜy,
e) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,
f) stworzenie dzieciom i młodzieŜy moŜliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich
uzdolnień, a katechetom warunków twórczej pracy z młodzieŜą,
g) poszerzenie wiedzy i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieŜy.
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§3
Centralna Komisja Konkursowa
1. Skład Centralnej Komisji Konkursowej ustala na dany rok szkolny Rada SłuŜby
Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP, ze wskazaniem funkcji:
a) Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej,
b) Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej,
c) metodyka w zakresie pedagogiki religii,
2. W skład Centralnej Komisji Konkursowej wchodzi Rektor WyŜszej Szkoły TeologicznoSpołecznej w Warszawie.
3. Skład Centralnej Komisji Konkursowej określa Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
4. Do kompetencji Centralnej Komisji Konkursowej naleŜy:
a) ustalenie zakresu materiału na dany rok szkolny,
b) ustalenie terminarza Konkursu,
c) nadzorowanie przebiegu I i II etapu Konkursu, a w szczególności:
a. opracowanie pytań konkursowych dla I i II etapu Konkursu,
b. sprawdzenie prac konkursowych z I i II etapu Konkursu,
c. ogłoszenie laureatów Konkursu.
5. W skład Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej wchodzą:
a) Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej,
b) Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej,
c) metodyk w zakresie pedagogiki religii,
d) inne osoby powołane przez Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej.
6. Prezydium nie moŜe liczyć więcej niŜ 5 osób.
7. Do kompetencji Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej naleŜy:
a) ustalenie wymaganej ilość punktów dla zakwalifikowania się do II etapu,
b) ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu.

§4
Struktura Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I (zborowy) i II (finałowy).
2. Terminarz Konkursu określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. KaŜdy etap Konkursu odbywa się w tym samym terminie dla wszystkich zborów i innych
placówek w Polsce.
4. Zakres materiału na dany rok szkolny określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Listę wersetów do zapamiętania ogłasza Centralna Komisja Konkursowa nie później niŜ w
dniu, w którym upływa termin zgłoszeń w Konkursie.
5. Obowiązującym przekładem tekstu Pisma Świętego jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu wydane przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie.
6. Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:
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a) podstawowym – klasy IV-VI,
b) gimnazjalnym – klasy I-III
c) ponadgimnazjalnym – klasy I-IV.
7. W Konkursie moŜe brać udział kaŜdy uczeń szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i
szkoły ponadgimnazjalnej z klas określonych w pkt. 6, z wyjątkiem pkt. 8, którego rodzice
lub opiekunowie prawni, a w przypadku pełnoletniego uczestnika sam uczestnik, wyrazili na
to zgodę oraz podpisali oświadczenie według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do
niniejszego Regulaminu. Oświadczenia przechowuje Koordynator SłuŜby Katechetycznej w
zborze lub innej placówce.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w Konkursie uczniów klas
3 szkoły podstawowej.
9. Uczestnicy rozwiązują test zawierający na kaŜdym etapie w sumie 20 pytań otwartych i
zamkniętych opartych na zakresie materiału określonym przez Centralną Komisję
Konkursową.
10. Konkurs przeprowadzany jest pod nadzorem:
a) Komisji Konkursowej powołanej przez Koordynatora SłuŜby Katechetycznej w zborze
lub innej placówce w I etapie,
b) Centralnej Komisji Konkursowej w II etapie.
11. Wymagana liczba punktów do zakwalifikowania się do II (finałowego) etapu jest
określana przez Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej po sprawdzeniu wszystkich prac
z I (zborowego) etapu.

§5
Przebieg I etapu
1. Koordynator SłuŜby Katechetycznej (lub inna upowaŜniona osoba) w zborze lub innej
placówce zgłasza akces do udziału w Konkursie w terminie określonym przez Centralną
Komisję Konkursową.
2. I etap Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora
SłuŜby Katechetycznej w zborze lub innej placówce biorącej udział w Konkursie.
3. JeŜeli w którymś ze zborów nie jest organizowany Konkurs, uczeń moŜe przystąpić do
Konkursu w innym zborze.
4. Konkurs moŜe przeprowadzić Koordynator SłuŜby Katechetycznej z innego zboru lub innej
placówki.
5. I etap Konkursu trwa 60 minut, w tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach
kontrolowanych przez Komisję Konkursową.
6. W przypadku przystąpienia do I etapu Konkursu uczniów z dysleksją dopuszcza się
wydłuŜenie czasu o 30 minut na podstawie aktualnego orzeczenia lub opinii o stwierdzonej
dysleksji. Informację o wydłuŜeniu czasu naleŜy dołączyć do protokołu z przeprowadzenia I
etapu.
7. Test jest sprawdzany przez Komisję Konkursową.
8. Po przeprowadzeniu I etapu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół (wzór
protokołu do pobrania ze strony www.katechetyka.pl).
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9. W terminie i na adres określony przez Centralną Komisję Konkursową Komisja
Konkursowa przesyła:
a) w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru: protokoły z przeprowadzenia I
etapu Konkursu,
b) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów powyŜej 50%
maksymalnej liczby punktów.

§6
Przebieg II etapu
1. II etap Konkursu przeprowadza, ogłasza wyniki oraz laureatów Konkursu Centralna
Komisja Konkursowa.
2. II etap Konkursu trwa 60 minut, w tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach
kontrolowanych przez Centralną Komisję Konkursową.
3. W przypadku przystąpienia do II etapu Konkursu uczniów z dysleksją dopuszcza się
wydłuŜenie czasu o 30 min. W tym celu naleŜy dostarczyć Centralnej Komisji Konkursowej
kopię aktualnego orzeczenia lub opinii o stwierdzonej dysleksji.
4. Laureatami zostaje 5 uczniów z najwyŜszym wynikiem na kaŜdym etapie edukacyjnym.

§ 6a
Uczestnicy II etapu
1. W II etapie biorą udział uczestnicy, którzy przekroczyli wymaganą liczbę punktów
określoną przez Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej, z wyjątkiem pkt. 2-7.
2. Spośród uczestników z kaŜdego poziomu edukacyjnego niezakwalifikowanych do II etapu
ze względu na zbyt niską liczbę punktów Komisja Losująca przeprowadza losowanie w
wyniku którego dopuszcza się do udziału w finale:
a) 2 uczestników spośród placówek, z których Ŝaden uczestnik nie zakwalifikował się do
II etapu, a którzy przekroczyli 50% moŜliwych do zdobycia punktów i zajęli pierwsze
miejsca w danej placówce,
b) 2 uczestników, którzy przekroczyli 50% moŜliwych do zdobycia punktów.
3. W skład Komisji Losującej wchodzą:
a) Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej,
b) metodyk w zakresie pedagogiki religii,
c) Rektor WyŜszej Szkoły Teologiczno-Społecznej,
d) jedna osoba zaufania publicznego wskazana przez członków Centralnej Komisji
Konkursowej, która dokonuje losowania.
4. Termin losowania określonego w pkt. 3 wskazuje i podaje do wiadomości, za pomocą
strony www.katechetyka.pl, co najmniej na 2 dni przed losowaniem Prezydium Centralnej
Komisji Konkursowej, z tym, Ŝe musi się ono odbyć przed opublikowaniem listy uczestników
zakwalifikowanych do finału.
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5. Losowania określonego w punkcie trzecim dokonuje się w kolejności określonej w tym
punkcie.
6. Z losowania sporządza się i zamieszcza na stronie www.katechetyka.pl protokół, który
podpisują wszyscy członkowie Komisji Losującej.
7. Na liście uczestników zakwalifikowanych do finału zaznacza się w wyraźny sposób osoby
zakwalifikowane w sposób określony w pkt. 3.
8. W przypadku pisemnego zgłoszenia do Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej w
terminie do 3 tygodni przed organizacją II etapu nieobecności uczestnika w finale, dopuszcza
się, aby jego miejsca zajęła lub zajęły kolejne osoby z listy ogłoszonej przez Prezydium
Centralnej Komisji Konkursowej. O takiej moŜliwości niezwłocznie informuje
niezakwalifikowanego wcześniej uczestnika Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej.

§7
Odwołania
1. Dopuszcza się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, złoŜenie do Komisji
Odwoławczej odwołania od wyniku ustalonego w I lub II etapie Konkursu lub sposobu
przeprowadzenia Konkursu.
2. Odwołanie powinno być złoŜone niezwłocznie po przeprowadzeniu lub ogłoszeniu
wyników I bądź II etapu.
3. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni.
5. Decyzja wydana przez Komisję Odwoławczą jest ostateczna.
6. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą:
a) Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej, jako Przewodniczący
Komisji Odwoławczej,
b) członek Centralnej Komisji Konkursowej wskazany przez Zastępcę Przewodniczącego
Centralnej Komisji Konkursowej,
c) metodyk w zakresie pedagogiki religii.
7. Do kompetencji Komisji Odwoławczej naleŜy:
a) ustalenie zasadności złoŜonego odwołania,
b) sprawdzenie sposobu przeprowadzenia I lub II etapu,
c) ponowne sprawdzenie testów,
d) ustalenie ostatecznego wyniku testu,
e) zarządzenie ponownego przeprowadzenia I lub II etapu w całości lub części.

§8
Nagrody
1. Laureaci I i II etapu otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Nagrody za udział w I etapie zapewniają zbory lub inne placówki we własnym zakresie.
3. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
5

§9
Zalecenia
Wskazane jest, aby w zborach powstawały Zborowe Kręgi Biblijne, jako zajęcia pozalekcyjne
przygotowujące do udziału w Konkursie.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 10
Zmian w Regulaminie dokonuje Rada SłuŜby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego
zwykłą większością głosów.

§ 11
Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem przyjęcia przez Radę SłuŜby Katechetycznej Kościoła
Zielonoświątkowego.
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Załącznik nr 1
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Skład Centralnej Komisji Konkursowej
w roku szkolnym 2013/2014
W skład Centralnej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
wchodzą:
a) Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej – Małgorzata GŁAZ,
b) Zastępca Przewodniczącego Centralnej Komisji Konkursowej – Michał M. STĘPIEŃ,
c) członkowie – Sylwia BRZOZOWSKA, Aniela BURCHARDT, Iwona CIAK,
Katarzyna CULEPA, Beata DWORAK, Katarzyna FANDREJEWSKA, Emilia
GRZONKOWSKA, Wioletta MAŁKIEWICZ, Paweł MIREK, Marlena MYŚKÓW,
Joanna ROSE, Wojciech WYSOPAL, Barbara ZABŁOCKA,
d) metodyk w zakresie pedagogiki religii – ElŜbieta BEDNARZ,
e) Rektor WyŜszej Szkoły Teologiczno-Społecznej – Piotr NOWAK.

Przewodnicząca Rady SłuŜby Katechetycznej Kościoła
Zielonoświątkowego w RP
Dyrektor SłuŜby Katechetycznej
Kościoła Zielonoświątkowego w RP
Dr ElŜbieta Bednarz

Załącznik nr 2
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Terminarz Konkursu w roku szkolnym 2013/2014
Do 30 listopada 2013 r. Zgłoszenie udziału w Konkursie przesłane na adres:
aburchardt@wp.pl (w temacie prosimy o wpisanie: Zgłoszenie na
Konkurs Wiedzy Biblijnej)
lub w wyjątkowych przypadkach
Aniela BURCHARDT
ul. Pelikana 4
86-005 Murowaniec
Formularz zgłoszeniowy (dla wszystkich poziomów edukacyjnych) do
pobrania na stronie www.katechetyka.pl.
Do 30 listopada 2013 r. Opublikowanie przez Centralną Komisję Konkursową listy wersetów do
zapamiętania
11 stycznia 2014 r.,
godz. 11.00

Komisja Konkursowa powołana przez Koordynatora SłuŜby Katechetycznej
zboru lub innej placówki przeprowadza I etap Konkursu.

Do 16 stycznia 2014 r.
(w pkt. 2 – decyduje
data stempla
pocztowego)

Komisja Konkursowa przesyła:
1) tylko w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru: protokoły z
przeprowadzenia I etapu Konkursu, oddzielnie dla kaŜdego poziomu na
adres:
a) szkoła podstawowa: aburchard@wp.pl
b) szkoła gimnazjalna: ma.myskow@onet.eu
c) szkoła ponadgimnazjalna: m.stepien@onet.pl
2) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów
powyŜej 50% maksymalnej liczby punktów, oddzielnie dla kaŜdego
poziomu na adres:
a) szkoła podstawowa:
Aniela BURCHARDT
ul. Pelikana 4
86-005 Murowaniec
b) szkoła gimnazjalna:
Marlena MYŚKÓW
ul. Szosowa 58
Lipki Wielkie
66-431 Santok
c) szkoła ponadgimnazjalna:
Michał M. STĘPIEŃ
I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów
ul. Waliców 25
00-865 Warszawa

Koordynator zachowuje:
1) oryginały protokołów,
2) kopie testów.
Wzory protokołów do pobrania ze strony www.katechetyka.pl.
Przesłanie dokumentów po terminie moŜe spowodować niewłączenie ich do
weryfikacji i pominięcie w opracowaniu listy uczestników II etapu.
Do 1 lutego 2014 r.

Centralna Komisji Konkursowa weryfikuje i zatwierdza punkty przyznane
w I etapie.

Do 2 lutego 2014 r.

Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej ustala wymaganą liczbę
punktów do zakwalifikowania się do II etapu.

Do 3 lutego 2014 r.

Komisja Losująca przeprowadza losowanie dodatkowych uczestników II
etapu.

Do 4 lutego 2014 r.

Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej podaje listę uczestników
zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
Lista zostanie ogłoszona na stronie www.katechetyka.pl.

Do 15 lutego 2014 r.

Zgłoszenie nieobecności uczestnika zakwalifikowanego do II etapu i
powołanie w jego miejsce kolejnej osoby z listy ogłoszonej przez
Prezydium Centralnej Komisji Konkursowej

8 marca 2014 r.,
godz. 11.00

Centralna Komisja Konkursowa przeprowadza w Warszawie II etap
Konkursu.
Szczegóły przebiegu finału zostaną przesłane drogą elektroniczną do
zborów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego samego
dnia.

Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Małgorzata GŁAZ

Załącznik nr 3
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Zakres materiału w roku szkolnym 2013/2014
W roku szkolnym 2013/2014 zakłada się przygotowanie testów konkursowych I i II
etapu Konkursu na temat Osoba Jezusa Chrystusa jako Boga i Człowieka, według
następujących ksiąg biblijnych:
1) na poziomie szkoły podstawowej:
1. Ps 22, Ps 97, Ps 110, Iz 42. 1-9, Iz 53:1-12; Iz 61:1-2, Mr 1-16, J 1-21,
2. Dz 1:1-11, Dz 26:12-19, Flp 2:5-11,
2) na poziomie szkoły gimnazjalnej:
1. Ps 22, Ps 97, Ps 110, Iz 42. 1-9, Iz 53:1-12; Iz 61:1-2, Mr 1-16, J 1-21,
2. 1 Kor 15:1-8, Hbr 1:1-14, Hbr 4:14-5:10, Hbr 9:24-28,
3) na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej:
1. Ps 22, Ps 97, Ps 110, Iz 42. 1-9, Iz 53:1-12; Iz 61:1-2, Mr 1-16, J 1-21,
2. Kol 1:12-20, Ap 19:11-16, Ap 22:1-21.
Na poziomie Szkoły Podstawowej nie jest wymaga znajomość chronologii zdarzeń.
Obowiązującym przekładem tekstu Pisma Świętego jest Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu wydane przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie.

Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Małgorzata GŁAZ

Załącznik nr 4
do Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Oświadczenie
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na:
1) udział w Konkursie Wiedzy Biblijnej niŜej wymienionego uczestnika Konkursu,
2) publikację danych osobowych (imię, nazwisko, miasto, Zbór lub inna placówka) niŜej
wymienionego uczestnika Konkursu w materiałach publikowanych w trakcie trwania
Konkursu, jak i po,
3) publikację wizerunku niŜej wymienionego uczestnika Konkursu,
4) gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zgłaszanego niŜej
uczestnika przez Centralną Komisję Konkursową wyłącznie na potrzeby związane
organizacją i przeprowadzeniem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z
zastrzeŜeniem prawa do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz
Ŝądania zaprzestania przetwarzania danych.
Uczestnik: …………………………………………………………………………………

Miejscowość i data

Podpis rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego
uczestnika Konkursu

Przewodniczący Centralnej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Małgorzata GŁAZ
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