Nowy tekst ogłoszony dn. 3 lipca 2018 roku.

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej (dalej jako Konkurs) jest organizowany
przez Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako Kościół).
2. Wierni Kościoła wyznają wiarę:
a) że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym
przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia,
b) w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
c) w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego
z Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie
w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale,
d) w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest
i Wieczerzę Pańską,
e) w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów,
f) w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski,
g) w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej,
h) w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Rozdział 2
Postanowienia szczegółowe
§2
Celem Konkursu jest:
a) propagowanie treści Pisma Świętego,
b) propagowanie wartości moralno – etycznych zawartych w Biblii,
c) uświadamianie młodzieży wartości i potrzeby studiowania Słowa Bożego,
d) poszerzanie współdziałania katechetów w kształceniu młodzieży,
e) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,
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f) stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich
uzdolnień, a katechetom warunków twórczej pracy z młodzieżą,
g) poszerzenie wiedzy i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży.
§3
Centralna Komisja Konkursowa
1. Skład Centralnej Komisji Konkursowej (dalej jako CKK) ustala na dany rok szkolny Rada
Służby Katechetycznej (dalej jako RSK) Kościoła ze wskazaniem funkcji:
a) Przewodniczącego CKK,
b) Zastępcy Przewodniczącego CKK,
c) koordynatorów trzech poziomów wiekowych,
d) metodyka w zakresie pedagogiki religii.
2. W skład CKK wchodzi Rektor Wyższej Szkoły Teologiczno – Społecznej w Warszawie.
3. Skład CKK określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Do kompetencji CKK należy:
a) ustalenie tematu i zakresu materiału Konkursu na dany rok szkolny,
b) ustalenie terminarza Konkursu,
c) nadzorowanie przebiegu I i II etapu Konkursu, a w szczególności:
 opracowanie pytań konkursowych dla I i II etapu Konkursu,
 sprawdzenie prac konkursowych z I etapu, o których mowa w § 5 ust. 9 lit. b
oraz z II etapu Konkursu,
 ogłoszenie laureatów Konkursu.
5. W skład Prezydium CKK wchodzą:
a) Przewodniczący CKK,
b) Koordynatorzy poziomów,
c) metodyk w zakresie pedagogiki religii.
6. Prezydium nie może liczyć więcej niż pięć osób.
7. Do kompetencji Prezydium CKK należy:
a) ustalenie wymaganej ilości punktów dla zakwalifikowania się do II etapu Konkursu,
b) ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.
8. Konkurs ma formułę otwartą i nie ogranicza się do uczestników identyfikujących
się z Kościołem.
§4
Struktura Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch etapów: lokalnego i finałowego.
2. Terminarz Konkursu określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
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3. I etap Konkursu odbywa się w tym samym terminie we wszystkich placówkach
biorących udział w Konkursie.
4. Zakres materiału Konkursu określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
5. Listę wersetów do zapamiętania ogłasza CKK nie później niż w dniu, w którym upływa
termin zgłoszeń w Konkursie jako Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
6. Obowiązującym przekładem tekstu Pisma Świętego jest Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu wydane przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne
w Warszawie. Uzupełnieniem bibliograficznym jest Atlas Biblijny (John Strange,
Towarzystwo Biblijne w Polsce).
7. Konkurs odbywa się na trzech poziomach wiekowych:
a) dzieci w wieku 10 – 12 lat,
b) dzieci w wieku 13 – 15 lat,
c) młodzież w wieku od lat 16 do momentu ukończenia edukacji w szkole
ponadpodstawowej, jednak nie więcej niż 21 lat.
8. Wiek uczestnika należy określić rocznikowo zgodnie z rokiem kalendarzowym,
w którym została ogłoszona nowa edycja Konkursu.
9. W Konkursie może brać udział uczeń szkoły każdego typu w wieku określonym
w ust. 7, z zastrzeżeniem ust. 10, 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 odpowiedzialny
za przeprowadzenie I etapu Konkursu (dalej jako Lokalny Koordynator) w placówce
biorącej udział w Konkursie.
10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział w Konkursie uczniów młodszych,
niż określono to w ust. 7 pod warunkiem posiadania ukształtowanej umiejętności
pisania i czytania tekstu ze zrozumieniem, gdyż na taką okoliczność nie przysługują
uczestnikowi żadne przywileje.
11. Lokalny Koordynator od każdego uczestnika I etapu Konkursu zobowiązany jest wpłacić
kwotę wpisowego w wysokości pięciu złotych na konto:
Służba Katechetyczna Kościoła Zielonoświątkowego
Bank Pekao S. A. nr rachunku: 24 1240 6508 1111 0010 5928 4393
z tytułem wpłaty: placówka (miasto) oraz ilość uczestników zgodna ze zgłoszeniem
12. Konkurs przeprowadzany jest pod nadzorem:
a) Lokalnej Komisji Konkursowej (dalej jako LKK),
b) CKK w II etapie Konkursu.
13. Uczestnicy Konkursu rozwiązują test zawierający na każdym etapie pytania zamknięte
i otwarte zadania oparte na zakresie materiału określonym przez CKK.
14. W trakcie rozwiązywania testów uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy innych osób,
Biblii lub innych pomocy, w tym urządzeń elektronicznych. Ujawnienie przez LKK
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lub CKK niesamodzielnego rozwiązywania testu określonego w ust. 13 powoduje
unieważnienie testu i dyskwalifikację uczestnika Konkursu.
15. Wymagana liczba punktów do zakwalifikowania się do finału Konkursu jest określana
przez Prezydium CKK po sprawdzeniu wszystkich prac z I etapu Konkursu o których
mowa w § 5 ust. 9 lit. b.
§5
Przebieg I etapu
1. Lokalny Koordynator zgłasza udział placówki w Konkursie w terminie określonym
przez CKK.
2. I etap Konkursu przeprowadza LKK powołana przez Lokalnego Koordynatora.
3. Jeżeli w którymś ze zborów lub placówce nie jest organizowany Konkurs, uczeń może
przystąpić do Konkursu w innej placówce, która zgłosiła swój udział w Konkursie.
4. I etap Konkursu może przeprowadzić Koordynator Służby Katechetycznej z innego
zboru lub z innej placówki.
5. I etap Konkursu trwa 60 minut. W tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach
kontrolowanych przez LKK.
6. W przypadku przystąpienia do I etapu Konkursu uczestników z dysleksją dopuszcza
się wydłużenie czasu o 30 minut na podstawie aktualnego orzeczenia lub opinii
o stwierdzonej dysleksji. Informację o wydłużeniu czasu należy dołączyć do protokołu
z przeprowadzenia I etapu.
7. Test jest sprawdzany przez LKK.
8. Po przeprowadzeniu I etapu Konkursu LKK sporządza protokół (wzór protokołu
do pobrania ze strony www.katechetyka.pl).
9. W terminie i na adres określony przez CKK Lokalny Koordynator przesyła:
a) w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru protokoły z przeprowadzenia
I etapu Konkursu,
b) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów powyżej 50%
maksymalnej liczby punktów.
10. Przesłanie testów, o których mowa w ust. 9 lit. b) po terminie (decyduje data stempla
pocztowego) może spowodować pominięcie ich przy weryfikacji przez CKK.
§6
Przebieg II etapu
1. CKK przeprowadza, ogłasza wyniki oraz laureatów II etapu Konkursu.
2. II etap Konkursu trwa 60 minut. W tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach
kontrolowanych przez CKK.
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3. W przypadku przystąpienia do II etapu Konkursu uczniów z dysleksją dopuszcza
się wydłużenie czasu o 30 min. W tym celu należy dostarczyć CKK kopię aktualnego
orzeczenia lub opinii o stwierdzonej dysleksji.
4. Laureatami zostaje pięcioro uczestników z najwyższym wynikiem na każdym etapie
edukacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wystąpienia laureatów określonych w ust. 4 z tą samą liczbą punktów,
bierze się pod uwagę liczbę punktów zdobytą w I etapie Konkursu. Jeżeli i w tym
przypadku wynik nie jest rozstrzygający, decyduje liczba punktów zdobytych w zadaniu
testu finałowego (i w kolejnym kroku ewentualnie z I etapu Konkursu) dotyczącym
wersetów, o których mowa w § 4 ust. 5. Dopiero wówczas CKK ogłasza wyniki
z kolejnością laureatów Konkursu.
§7
Uczestnicy II etapu
1. W II etapie Konkursu biorą udział uczestnicy, którzy przekroczyli wymaganą liczbę
punktów określoną przez Prezydium CKK.
2. W przypadku pisemnego zgłoszenia do Prezydium CKK w terminie do czterech tygodni
przed organizacją II etapu nieobecności uczestnika w finale, dopuszcza się, aby jego
miejsce zajęła kolejna osoba z listy ogłoszonej przez Prezydium CKK. O takiej
możliwości niezwłocznie informuje niezakwalifikowanego wcześniej uczestnika
Prezydium CKK.
§8
Odwołania
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie do Komisji
Odwoławczej odwołania od wyniku ustalonego w I lub II etapie Konkursu lub sposobu
przeprowadzenia Konkursu.
2. Odwołanie powinno być złożone niezwłocznie po przeprowadzeniu lub ogłoszeniu
wyników I bądź II etapu Konkursu.
3. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni.
5. Decyzja wydana przez Komisję Odwoławczą jest ostateczna.
6. Komisję Odwoławczą powołuje RSK Kościoła. Trzyosobowy skład Komisji Odwoławczej
określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
7. Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy:
a) ustalenie zasadności złożonego odwołania,
b) sprawdzenie sposobu przeprowadzenia I lub II etapu Konkursu,
c) ponowne sprawdzenie testów,
5

d) ustalenie ostatecznego wyniku testu,
e) zarządzenie ponownego przeprowadzenia I lub II etapu w całości lub części.
§9
Nagrody
1. Nagrody za udział w I etapie mogą zostać przyznane przez placówki biorące udział
w Konkursie we własnym zakresie.
2. Wszyscy finaliści otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
3. Laureaci II etapu Konkursu otrzymują nagrody rzeczowe zapewnione
przez organizatora Konkursu.
§ 10
Zalecenia
1. Wskazane jest, aby w placówkach biorących udział w Konkursie powstawały Kręgi
Biblijne, jako zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do udziału w Konkursie.
2. RSK Kościoła opracuje i udostępni na stronie www.katechetyka.pl materiały
ułatwiające przygotowanie do Konkursu.
3. RSK Kościoła opracuje i prześle do placówek biorących udział w Konkursie test
wewnętrznej Olimpiady Biblijnej pomocnej w przygotowaniach do Konkursu.

Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 11
Zmian w Regulaminie dokonuje RSK Kościoła zwykłą większością głosów.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez RSK Kościoła.
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