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REGULAMIN XVI DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ   
kl. V – VI szkoły podstawowej  

 „Boży Posłańcy. Nadprzyrodzony świat Aniołów”. 
 

1. Konkurs odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 9.30. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w 
Olsztynie, ul. TUROWSKIEGO 3 (mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 na Nagórkach). 

2. Zgłoszenia kandydatów wraz z nauczycielem religii – opiekunem należy przesłać do  
05 marca 2019 na adres Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z dopiskiem „Konkurs Wiedzy Religijnej 
dla klas V – VI ”.  

3. Do Konkursu można zgłosić 2 osoby z każdej szkoły, wyłonione w drodze eliminacji, które uzyskały 
co najmniej 55 procent możliwych punktów. Dla uczniów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów 
należy przeprowadzić dodatkowe eliminacje. Do konkursu po 3 osoby zgłaszają tylko te szkoły, 
których uczniowie brali udział w ustnym finale Konkursu Wiedzy Religijnej – Pier Giorgio Frassati – 
człowiek ośmiu błogosławieństw. W innym przypadku nie będą przyjmowane te 3 osoby.  Bardzo 
proszę o zachowanie tego punktu regulaminu. 

4. Zestaw pytań konkursowych na etap diecezjalny pisemny i ustny przygotowuje doradca 
metodyczny religii rzymskokatolickiej Bożena Szczurek. 

5. Finał konkursu odbędzie się w dwóch etapach: pierwszy etap pisemny, drugi etap ustny. Do 
drugiego ostatniego etapu kwalifikuje się 10 osób, które w pierwszym etapie uzyskają największą 
liczbę punktów. W przypadku tej samej liczby punktów przeprowadza się dodatkowe eliminacje. 

6. Opiekę nad uczestnikami sprawują nauczyciele religii zgodnie z propozycją organizatora. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie jury powołane przez organizatora 
Konkursu. 

8. W przypadku zmiany decyzji o uczestnictwie w finale prosimy o przekazanie informacji e-mailem. 
Nadesłanie protokołu zgłoszenia równoznaczne jest z przyjęciem uczestników, nie są wysyłane 
dodatkowe powiadomienia o zakwalifikowaniu do konkursu. 

10.Literatura: o. Melchior Fryszkiewicz OFM; Nadprzyrodzony świat Aniołów. Wydawnictwo 
Michalineum 2013 

  



 

 

                 Pieczątka szkoły                                                                                      miejscowość, data 

 

PROTOKÓŁ Z KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ   
kl. V – VI szkoły podstawowej  

 „Boży Posłańcy. Nadprzyrodzony świat Aniołów”. 
  

Etap szkolny Konkursu Wiedzy Religijnej w .................................................................... 

                                                                                                              (nazwa szkoły) 

........................................................................w .................................................................. 

                                                                                        (miejscowość) 

przeprowadzono w dniu.................................................................................................... 

 

Wyłoniono zwycięzców, którzy wezmą udział w etapie diecezjalnym. Są to następujące osoby: 

LP Imię i nazwisko ucznia kl.  Imię i nazwisko 
katechety 

Liczba punktów 

  
 
 

  

  
 
 

  

 

Komisja w składzie: przewodniczący........................................................................................... 

                                                                (imię i nazwisko, podpis) 

członkowie: (wpisać imię, nazwisko, podpis) 

1.................................................................................................................................................. 

2................................................................................................................................................. 

 

 

                                                                                           Pieczęć i podpis Dyrektora szkoły 
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                                        P.T. Dyrektor Szkoły 

 

 Pragniemy poinformować, iż podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku szkolnym 
2018/2019 na terenie Archidiecezji Warmińskiej zorganizowany zostanie Konkurs Wiedzy Religijnej 
dla uczniów z klas kl. V – VI szkoły podstawowej „Boży Posłańcy. Nadprzyrodzony świat Aniołów”. 
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o umożliwienie (nauczycielom religii pracującym w 
Państwa szkole) przygotowania i przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu. Zgłoszenia 
zwycięzców etapu szkolnego prosimy przesłać do dnia 1 marca 2019 roku na adres Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, z dopiskiem „Konkurs Wiedzy Religijnej – dla kl. V – VI szkoły 
podstawowej”.  Etap diecezjalny odbędzie się w dniu 15 marca 2019 roku w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli o godzinie 9. 30.  

Serdecznie zapraszamy 

 

 


