Regulamin IV edycji
Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu Religijnego - Czytam
Biblię pt. Mój ulubiony fragment z Pisma Świętego

Jeśli będziecie trwać w moim słowie,
będziecie prawdziwie moimi uczniami.
I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
(J 8,31-32)

Mając na uwadze wszechstronny rozwój młodego człowieka i uwrażliwienie go na
uniwersalne wartości płynące z Biblii – Księgi Życia oraz obchodów Narodowego
Czytania Pisma Świętego, przygotowaliśmy IV edycję Regionalnego
Międzyszkolnego konkursu pt. „Czytam Biblię” przybliżającego dzieciom i młodzieży
treści biblijne i kulturotwórcze zapisane na kartach Biblii. Podjęty temat pozwoli na
promowanie w wychowaniu wartości religijnych i uniwersalnych jako źródła działań
edukacyjnych i wychowawczych.
Zachęcamy do udziału w Konkursie pt. Mój ulubiony fragment z Pisma
Świętego organizowanego przez Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Batalionów
Chłopskich w Krynicach oraz Parafię Świętego Stanisława Biskupa w Krynicach.
Poniżej zamieszczamy program oraz regulamin konkursu.

IV edycja Regionalnego Międzyszkolnego Konkursu CZYTAM BIBLIĘ pt. Mój
ulubiony fragment z Pisma Świętego dla uczniów szkół podstawowych

Patronat
Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach

Cele konkursu
 ukazanie Biblii jako źródła wiary;
 zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego i innych tekstów
religijnych;
 kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw w oparciu
o poznane Słowo Boże;
 kształtowanie umiejętności analizy tekstu źródłowego, interpretacji wydarzeń i
postaci biblijnych;
 zainteresowanie uczniów tematyką biblijną,

 rozwijanie zainteresowań artystycznych i doskonalenie warsztatu
plastycznego młodych twórców,
 włączenie się do obchodów Narodowego Czytania Pisma Świętego,
 pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników,
 prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie
– promocja młodych talentów,
 edukacja artystyczna i wychowanie przez sztukę,
 podniesienie świadomości młodzieży o roli wartości etycznych w życiu
codziennym,
 wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

Ogólne zasady udziału w konkursie
 udział ucznia w konkursie jest dobrowolny,
 uczeń biorący udział w konkursie powinien posiadać zgodę
rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku z
konkursem oraz na publikowanie swojego imienia, nazwiska, wizerunku na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach i mediach.
Dokument ten jest przechowywany przez szkołę macierzystą, u opiekuna wysyłanych
prac (zał.1).
 na konkurs można wysłać pracę jednego ucznia,
 format pracy A3 lub A4,
 technika plastyczna zastosowana do wykonania pracy dowolna,
 prace bez wyraźnej metryczki na odwrocie lub z błędną nazwą szkoły nie
będą brały udziału w konkursie,
 wymagane informacje o uczestnikach konkursu (wypełnienie karty zgłoszenia
zał. 2).
-imię i nazwisko;
-klasa (kategoria wiekowa);
-pełna nazwa i adres szkoły;
-nazwisko nauczyciela/opiekuna;
-adres, mail szkoły;
 organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań,
 informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą
przekazywane wyłącznie na stronie internetowej szkoły.

Kategorie konkursowe
Uczestnicy konkursu oceniani będą w trzech kategoriach:
 uczniowie klas I-III
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie klasy VII-VIII

Ogólne kryteria oceny prac

 poprawność merytoryczna (związek z tematem),
 znajomość technik twórczych,
 różnorodność zastosowanych sposobów przekazu.

Terminy
 nadsyłanie prac i zgłoszeń do 24 kwietnia 2022 roku na adres organizatora
konkursu,
Zespół Szkolno- Przedszkolny
im. Batalionów Chłopskich w Krynicach
22- 610 Krynice
Z dopiskiem „ Konkurs plastyczny”
 wyniki konkursu będą opublikowane na stronie szkoły 29 kwietnia 2022 r.
Rozdanie nagród odbędzie się w Tygodniu Narodowego Czytania Pisma
Świętego (1.05.2022 – 8.05.2022). O dokładnej dacie uczestnicy zostaną
poinformowani telefonicznie.

Nagrody
 nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych:
 w każdej kategorii konkursowej przyznane zostaną trzy nagrody za I, II i III
miejsce oraz nagroda specjalna,
 komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia,
 nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy oraz nagrody,
 uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni otrzymują dyplomy
uczestnictwa.
 dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania wyników
konkursu będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w Krynicach,
 informacje o laureatach konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej organizatora.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. Szczegółowych
informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udzielają koordynatorzy, e-mail:
zskrynice@wp.pl

Kontakt telefoniczny z organizatorami: Sekretariat: 84-663-02-15
Koordynatorzy :
A. Wiśniewska
Z. Perdun

Dyrektor:
A. Baj

