Regulamin II Powiatowego Konkursu Wiedzy Religijnej
„Śladami polskich świętych i błogosławionych”
– Święty Brat Albert Chmielowski

Cele konkursu :
- zapoznanie uczniów z postacią Św. Brata Alberta Chmielowskiego
- utrwalanie pozytywnych wzorców osobowych
- kształtowanie postawy autentycznej wiary
- kształcenie umiejętności odczytywania nauki płynącej z życia i piśmiennictwa
świętej

Adresaci :
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z terenu
powiatu jarosławskiego.
Organizator:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego
w Jarosławiu.
Organizacja konkursu :
- Konkurs przebiega w dwóch etapach: szkolnym i powiatowym.
- Do etapu szkolnego może przystąpić każdy uczeń.
- Zainteresowane szkoły zgłaszają Organizatorowi chęć udziału w I etapie
konkursu do 10 lutego 2017 roku. Zgłoszenie należy przesłać e- mailem na
adres: konkurssp4jaroslaw@interia.pl
- 20 lutego 2017 r. szkoły przeprowadzają I etap konkursu we własnym
zakresie, na podstawie dostarczonego przez Organizatora testu wraz
z kluczem odpowiedzi (test wraz z załącznikami zostanie przesłany e - mailem
w dniu 16 lutego 2017 roku).

- 3 uczniów z każdej szkoły, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów,
kwalifikuje się do II etapu konkursu.
- W przypadku gdy większa liczba uczniów uzyska w szkole tę samą liczbę
punktów, katecheci przeprowadzają we własnym zakresie dodatkowy test
(w formie ustnej lub pisemnej), wyłaniając w ten sposób 3 uczestników
drugiego etapu.
- Nauczyciele przeprowadzający konkurs w swojej szkole, przekazują protokół
(zał. nr 1) do Organizatora, tym samym zgłaszając swoich uczniów do II etapu.
Protokół (oryginał) należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres Organizatora
do 14 dni od terminu I etapu konkursu.
- Etap powiatowy odbędzie się 25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 4
w Jarosławiu. Rozpoczęcie o godz. 10.
- Wiedza uczniów sprawdzana będzie w oparciu o przygotowany przez
Organizatora test.
- Komisję konkursową II etapu stanowią katecheci Szkoły Podstawowej nr 4
w Jarosławiu wraz z niezależnym katechetą, który nie jest związany
z żadną szkołą biorącą udział w konkursie.
- Tytuł laureata konkursu otrzymuje 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą
liczbę punktów.
- Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe.
- Wszyscy finaliści dostają pamiątkowe dyplomy.

Literatura i inne materiały do konkursu:
I etap:
- Film „Brat naszego Boga” (na podstawie sztuki Karola Wojtyły, reżyseria
Krzysztof Zanussi, dostępne m.in.:
https://www.youtube.com/watch?v=07yS7GrZiMQ)
- Informacje o św. Bracie Albercie ze strony apostol.pl :
http://www.apostol.pl/czytelnia/swieci-blogoslawieni/%C5%9Bwi%C4%99tybrat-albert

II etap:
Materiały z I etapu oraz:
Marek Balon „Brat Albert. Być dobrym jak chleb”, Wydawnictwo Rafael
Kontakt w sprawie konkursu:
Piotr Czech
e- mail: konkurssp4jaroslaw@interia.pl
tel. 16 621 12 48

Organizatorzy konkursu:
Piotr Czech
ks. Daniel Kin
Ewa Bęben – Solecka
o. Mateusz Kosior

