
Drogie dzieci! Pamiętajcie, że czas który macie, jest więcej niż złotem!  
Nie możecie więc go marnować i trwonić. Wykorzystujcie go starannie, zwłaszcza na naukę.  

(kard. Stefan Wyszyński) 
 

REGULAMIN XII POWIATOWEGO DRUŻYNOWEGO KONKURSU RELIGIJNEGO 
„NA DRODZE CIĘ, JEZU SPOTYKAM”  

pod honorowym patronatem Starosty Raciborskiego oraz Wójta Gminy Rudnik 
 
I. Wstęp 
1. Organizatorem XII Powiatowego Drużynowego Konkursu Religijnego jest Szkoła Podstawowa im. abp. J. Gawliny w Rudniku 
oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy. Odpowiedzialna dr Maria Koloch (tel. 606711174, e-mail: marysiakoloch@o2.pl).  
2. Organizator Rejonowego Konkursu Religijnego: 
a) ustala regulamin, tematykę, zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów; 
b) przeprowadza konkurs; 
c) czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu. 
3. Hasło konkursu: „NA DRODZE CIĘ, JEZU SPOTYKAM”. 
4. Konkurs Powiatowy w roku szkolnym 2019/2020 skierowany jest do uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI powiatu 
raciborskiego i z poza jego granic. 
5.Cel konkursu: 
- poszerzenie wiedzy religijnej uczniów; 
- zachęcenie do pogłębiania lektury Pisma św.; 
- inspirowanie uczniów do pogłębiania własnej wiary i postawy chrześcijanina; 
- nabywanie umiejętności łączenia zabawy z wiedzą. 
6. Forma konkursu: pisemna i ustna. 
7. Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach: szkolnym, międzyszkolny (półfinał i finał). 
8. Termin zgłoszenia szkoły o przystąpieniu do konkursu – 21 lutego 2020 na adres: Szkoła Podstawowa im. abp. J. Gawliny 
w Rudniku, 47-411 Rudnik, ul. Słoneczna 1, tel./fax 32 4106493, e-mail: zsorudnik@wp.pl z dopiskiem „Na drodze Cię, Jezu 
spotykam” lub na adres: marysiakoloch@o2.pl  
9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest ufundowanie dwóch nagród o dowolnej wartości dla uczestników konkursu. 
II. Etap szkolny 
1. Termin przeprowadzenia: okres Wielkiego Postu 2020 r. 
2. Odpowiedzialni:  nauczyciele zgłaszający udział uczniów w konkursie powiatowym. 
3. Do etapu międzyszkolnego kwalifikują się drużyny w składzie trzech uczniów ze szkoły (po jednym uczniu z każdej klasy tj. IV, 
V, VI). Nie dopuszcza się możliwości udziału więcej niż jednej drużyny ze szkoły.  
4. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają protokół zawierający drużynę reprezentującą szkołę zaznaczeniem imion, nazwisk 
i klas członków drużyny do Szkoły Podstawowej im. abp. J. Gawliny w Rudniku do dnia 3 kwietnia 2020 r., który jest 
odpowiedzialny za dalszy przebieg konkursu.  
5. Pytania do etapu szkolnego zostaną przesłane na adres szkoły do 28 lutego 2020 r. (Jeśli pytania nie dotrą na czas prosi się 
o telefoniczny kontakt). 
III. Etap międzyszkolny 
1. Etap międzyszkolny: 
a) miejsce przeprowadzenia: Szkoła Podstawowa im. abp. J. Gawliny w Rudniku, 
b) termin: 17 kwiecień 2020 r. godz. 8.30, 
c) forma: pisemna dla wszystkich drużyn. 
2. Do finału zostanie zakwalifikowanych pięć najlepszych drużyn szkolnych. 
3. Finał będzie miał formę pisemną i ustną, indywidualną i drużynową oraz techniką komputerową. 
4. Wszystkie punkty drużyny zostaną zsumowane i zadecydują o zajętym miejscu w konkursie powiatowym. 
5. Zwycięska szkoła otrzymuje nagrodę główną, a uczniowie nagrody indywidualne. 
IV. Prosimy o potraktowanie konkursu jako zabawy, która ma uczniów zmobilizować do uznania prawd wiary za wartość życia 
codziennego. 
V. Literatura: 
a) etap szkolny – dla wszystkich uczniów: 
1. Pismo św. („Biblia szkolna”) – „Ewangelia według św. Mateusza ” rozdziały: 26-28; 
2. Znajomość podstawowych wiadomości o kard. Stefanie Wyszyńskim (tekst przygotowany przez organizatorów). 
b) etap międzyszkolny: 
1. Pismo św. („Biblia szkolna”) – „Ewangelia według św. Mateusza ” rozdziały: 26-28; 
2. Znajomość artykułu o kard. Stefanie Wyszyńskim (przygotowany przez organizatorów). 
 

NIE JESTEŚ KUJONEM! MYŚLISZ WIĘC WYJAŚNIASZ! 
POTRAKTUJ KONKURS JAKO ZABAWĘ! 

 

 


