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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy dotychczasowych gimnazjów  

i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu  

województwa małopolskiego 

 

 

Uprzejmie informuję, że ETAP WOJEWÓDZKI Biblijnego Konkursu Tematycznego 

„Dzieje przymierza” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019 

odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, w dniu 18 marca 2019 roku  o godz. 11.00. 

 

Czas przewidziany na pracę uczestników Konkursu wynosi 60 min.  

 

Eliminacje zostaną przeprowadzone w Domu Duszpasterskim Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Krakowie Łagiewnikach, ul. Siostry Faustyny 3. Ze względów organizacyjnych 

proszę o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem eliminacji. 

 

Równocześnie proszę o przypomnienie uczestnikom Konkursu następujących informacji:  

 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik jest obowiązany do przestrzegania Regulaminu 

Konkursu oraz instrukcji podanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową.  

 

2. Uczeń ma obowiązek posiadania legitymacji szkolnej oraz przyborów do pisania (długopis                   

z granatowym lub czarnym tuszem).  

 

3. Do sali, w której odbywa się Konkurs, nie wolno wnosić telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń mobilnych, piórników, plecaków i torebek. Przedmioty te należy zdeponować                         

u opiekunów.  

 

4. Uczestnik w czasie pisania pracy nie może używać korektora oraz zapisywać odpowiedzi 

ołówkiem.  

 

5. Po wejściu do sali i zajęciu miejsca uczeń wypełnia czytelnie (drukowanymi literami) kartę 

uczestnika, na której wpisuje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwę i adres szkoły, klasę, 

do której uczęszcza, gminę i powiat, na terenie których znajduje się szkoła, oraz imię i nazwisko 

nauczyciela - opiekuna, który przygotowywał go do Konkursu. Następnie kartę umieszcza                        

w kopercie, którą zakleja, i pozostawia na brzegu stolika.  

 



6. Po zakończeniu pracy uczeń udaje się we wskazane przez komisję miejsce. Przed salą, w której 

odbywa się Konkurs, należy zachować ciszę.  

 

7. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić do sali w czasie wypełniania testu przez uczestników.  

 

Równocześnie przypominam, że do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się                        

39 uczniów, którzy w etapie rejonowym Konkursu uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych 

do uzyskania, tj. 48 punktów. Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego znajduje 

się w Komunikacie nr 5 „Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz                        

z wynikami punktowymi wszystkich uczestników etapu rejonowego”. 

 

Przypominam także, iż zgodnie z Regulaminem Konkursu (paragraf 4) tytuł finalisty 

otrzymują uczniowie, którzy w etapie wojewódzkim Konkursu uzyskali co najmniej 50% punktów 

możliwych do uzyskania. Z kolei tytuł laureata otrzymują ci uczniowie, którzy w etapie 

wojewódzkim Konkursu uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do uzyskania. 

 

Życzę powodzenia! 

 

 

 

Przewodnicząca 

Wojewódzkiej Komisji Konkursowej 

Biblijnego Konkursu Tematycznego 

„Dzieje przymierza” 

dla uczniów gimnazjów 

 

Ewa Kantyka 

 


