II EDYCJA DIECEZJALNEGO KONKURSU
„BIBLIA I JA”
pt: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał…”
(1 Kor 13,1-13)
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

pod patronatem Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Henryka Tomasika

Mając na uwadze wszechstronny rozwój młodego człowieka i uwrażliwienie go
na uniwersalne wartości płynące z Biblii – Księgi Życia, przygotowaliśmy projekt konkursu
diecezjalnego pt. „Biblia i Ja” przybliżający młodzieży treści biblijne i kulturotwórcze
zapisane na kartach Biblii. Podjęty temat pozwoli na promowanie w wychowaniu wartości
uniwersalnych jako źródła działań edukacyjnych i wychowawczych.
Zachęcamy do udziału w II Edycji Diecezjalnego Konkursu pt. „Biblia i Ja”
organizowanego przez Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
Poniżej zamieszczamy program oraz regulaminy tegorocznej edycji Konkursu.
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KONKURS DIECEZJALNY
„BIBLIA I JA”
„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał…”
(1 Kor 13,1-13)

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
Postanowienia ogólne

1. Organizator:
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
ul. Czarnoleska 10
26-600 Radom
tel./fax 48 331 84 46
kom. 506 112 801
www.pg3.radom.pl
e-mail: pg3@radom.wp.pl
2. Patronat
 JE Ks. Biskup Henryk Tomasik
 Prezydent Miasta Radomia
 Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Diecezja Radomska
 Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie
 Patronat medialny – Gość Niedzielny, Radio Plus, Portal internetowy Diecezji
Radomskiej
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3. Ogólne cele Konkursu








ukazanie Biblii jako źródła wartości uniwersalnych w życiu człowieka,
poznanie i pogłębienie wiedzy o Biblii jako źródła inspiracji artystycznych,
propagowanie wartości moralno-etycznych wpisanych w Biblii,
kształtowanie kultury uczuć wśród młodzieży,
rozwijanie talentów młodych twórców,
rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży,
promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli/katechetów.

4. Temat
 Źródłem inspiracji we wszystkich kategoriach konkursu jest temat
zaczerpnięty z Księgi Rodzaju pt: „ Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał...” (1 Kor 13,1-13). Na etapie
szkolnym i diecezjalnym, uczeń powinien wykazać się umiejętnością
łączenia tekstu biblijnego i utworów literackich oraz dzieł sztuki
inspirowanych Biblią.

5. Etapy Konkursu
 I etap /szkolny/ – szkoły we własnym zakresie realizują wybraną
przez
w

siebie

kategorię

konkursu

i

ustalonym

terminie

do

diecezjalnego

etapu

przesyłają

zgłoszenie
na

adres

organizatora.
 II etap /diecezjalny/

– zakwalifikowanie do finału prac

spełniających wymogi regulaminowe. Ocena regulaminowa prac
i przyznanie nagród przez komisje wybrane z poszczególnych
kategorii konkursowych.

6. Ogólne

zasady

udziału

w

konkursie

dotyczące

wszystkich

kategorii

konkursowych
 Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.
 Uczeń

biorący

rodzica/opiekuna

udział

w

prawnego

konkursie
na

powinien

przetwarzanie

posiadać

danych

zgodę

osobowych

w związku z konkursem oraz na publikowanie swojego imienia, nazwiska,
wizerunku na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum nr 3
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im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i w radomskich mediach.
Dokument ten jest przechowywany przez szkołę macierzystą.
 Na konkurs można wysłać prace jednego ucznia z różnych kategorii
konkursowych.
 Ilość zgłoszeń określona jest w regulaminach szczegółowych konkursu
(załączniki1, 2, 3).
 Prace bez wyraźnej metryczki lub z błędną nazwą szkoły nie będą brały
udziału w konkursie.
 Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac ani ich opakowań.
 Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu
uczestnictwa.
 Ich udział w konkursie potwierdza lista uczestników, którzy spełnili
wymagania regulaminowe poszczególnych konkursów, umieszczona
na stronie internetowej szkoły w dniu ogłoszenia wyników.
 Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą
przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej poprzez email:
konkursbiblijny.pg3@wp.pl dostępny na stronie internetowej szkoły.
7. Komisje konkursowe na etapie diecezjalnym powołuje Organizator – Dyrektor
Szkoły.
8. Kategorie konkursowe
Szkoła Podstawowa (IV-VI)

Gimnazjum (I-III)

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny

Konkurs recytatorski

Konkurs recytatorski
Konkurs multimedialny

9. Ogólne kryteria oceny prac nadesłanych we wszystkich kategoriach:
 poprawność merytoryczna (związek z tematem);
 znajomość technik twórczych;
 różnorodność zastosowanych sposobów przekazu;
 oryginalność przekazu.
 szczegółowe kryteria oceniania i terminy nadsyłania prac zawierają regulaminy
(załączniki 1, 2, 3,) w poszczególnych kategoriach konkursu.
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10. Adresaci Konkursu
 Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 Uczniowie gimnazjum wszystkich typów.
11. Wymagane

informacje

o

uczestnikach

konkursu

(wypełnienie

karty

zgłoszenia).
 Imię i nazwisko;
 Klasa (kategoria wiekowa);
 Pełna nazwa i adres szkoły;
 Nazwisko Nauczyciela/Opiekuna;
 Oznaczenie wybranej kategorii konkursowej;
 Adres email szkoły;

12. Terminy
 Nadsyłanie prac i zgłoszeń – do 22.12.2015 r. na adres organizatora konkursu.
 Ogłoszenie terminu prezentacji utworów literackich (recytacja) umieszczone
zostanie na stronie internetowej szkoły. (adres email konkursu).
 Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25.02.2016 o godz. 11.00. Organizator
zastrzega

sobie

zmianę

terminu.

O

ewentualnej

zmianie

Finaliści

poszczególnych kategorii konkursowych zostaną powiadomieni e-mailem lub
telefonicznie.

13. Nagrody
 Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
- młodzież szkół gimnazjalnych.
 W

każdej

kategorii

konkursowej

przyznane

zostaną

trzy

nagrody

za I, II i III miejsce.
 Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.
 Nagrodzeni uczniowie otrzymują dyplomy oraz nagrody.
 Uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni nie otrzymują dyplomu
uczestnictwa. Ich udział potwierdza lista uczestników umieszczona na stronie
internetowej szkoły.
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 Dyplomy i nagrody nieodebrane w czasie uroczystego podsumowania wyników
konkursu będzie można odebrać w sekretariacie Publicznego Gimnazjum nr 3
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
 Informacje o laureatach konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej
Organizatora.

14. Kontakt
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
ul. Czarnoleska 10
26- 600 Radom
tel./fax 48 331 84 46,
kom. 506 112 801
www.pg3.radom.pl
e-mail: konkursbiblijny.pg3@wp.pl
Regulamin ogólny zawiera kartę zgłoszenia, zgodę na publikację danych osobowych
w związku z konkursem oraz regulaminy szczegółowe do poszczególnych kategorii
konkursowych stanowiące załączniki, znajdujące się na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorzy
Ks. K. Kowalczyk, Ks. M. Krycia, A. Bisialska, W. Buczek,
A. Głogowska, J. Romanowicz, M. Pskit, M. Zaceńska.

Dyrekcja
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