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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

 

 

Uprzejmie przypominam, że etap rejonowy Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą 

Nowiną przez życie” odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 14 stycznia 2020 r. 

W związku z tym, zwracam się z prośbą o sprawne zorganizowanie i przeprowadzenie 

eliminacji rejonowych na terenie Państwa szkoły zgodnie z Regulaminem Konkursu. Na 

podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Konkursu organizacja etapu rejonowego konkursu na 

terenie danej szkoły i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na Dyrektorze szkoły, z której 

uczniowie zakwalifikowali się do etapu rejonowego.  

 

Przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania zapisów Regulaminu 

Konkursu. 

 

Przypominam również, że:  

 

1. Osoby mające dostęp do zadań konkursowych i schematów oceniania zadań w trakcie 

przygotowania i przeprowadzania kolejnych etapów konkursu są zobowiązane do 

dochowania tajemnicy i nieujawniania treści materiałów konkursowych.  

2. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Dyrektor szkoły organizując etap rejonowy, powołuje 

zespół nadzorujący pracę uczniów. W skład zespołu wchodzi co najmniej dwóch 

nauczycieli zajęć edukacyjnych innych niż przedmiot konkursu. 

3. W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów 

pracownicy Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

4. Początek eliminacji rejonowych we wszystkich szkołach, w których uczniowie 

zakwalifikowali się do etapu rejonowego został wyznaczony na godzinę 9.00.  

Na rozwiązanie zadań konkursowych uczniowie mają 60 minut. 

5. Zadania na etap rejonowy będą mogli Państwo pobrać z Panelu Dyrektora 24 godziny 

przed godziną rozpoczęcia etapu rejonowego. Przypominam również, że każda szkoła 

powinna dysponować aktualnym oprogramowaniem obsługującym pliki zapisane  

w formacie PDF, a wydruki arkuszy konkursowych sporządzać z pliku zapisanego  

na dysku komputera. Pozwoli to uniknąć problemów z prawidłowym wydrukowaniem 

arkuszy konkursowych. 

6. W Panelu Dyrektora wraz z arkuszem konkursowym opublikowana zostanie również 

instrukcja postępowania dla szkolnego zespołu nadzorującego przebieg rejonowego etapu 

konkursu i metryczka uczestnika konkursu. 

7. Po wejściu na salę uczeń winien wypełnić czytelnie metryczkę uczestnika konkursu, 

włożyć ją do koperty i kopertę zakleić. 



8. Instrukcje skierowane do uczniów, stanowiące integralną część zestawu zadań, należy 

uczniom głośno przeczytać. 

9. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań członkowie zespołu 

nadzorującego kodują prace uczniów poprzez umieszczenie jednakowego kodu na pracy  

i na kopercie. 

10. Dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez niego na piśmie przekazuje do Rejonowej 

Komisji Konkursowej właściwej dla siedziby szkoły w dniu 14 stycznia 2020 r. do godz. 

15.00: 

a) zakodowane prace uczniów, 

b) koperty zawierające metryczki uczestników konkursu, umożliwiające odkodowanie 

prac po ich sprawdzeniu, 

c) imienną listę uczniów, którzy uczestniczyli w etapie rejonowym Biblijnego Konkursu 

Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” w danej szkole, 

d) pismo z upoważnieniem do dostarczenia materiałów konkursowych.  

 

11. Przekazanie rozkodowanych prac lub przekroczenie terminu ich dostarczenia 

skutkuje skreśleniem uczniów z listy uczestników. 

 

12. Wstępne wyniki punktowe uzyskane przez uczniów w etapie rejonowym będą 

udostępnione w Panelu Dyrektora od 21 stycznia 2020 r. 

13. Godziny i miejsca (siedziby Rejonowych Komisji Konkursowych właściwych dla danej 

szkoły) wglądu do prac uczestników etapu rejonowego w dniu 22 stycznia 2020 r. 

zamieszczone są w tabeli poniżej. 

14. Pisemne zastrzeżenie dotyczące sprawdzenia i ocenienia pracy po etapie rejonowym 

konkursu składa się do przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej właściwej dla 

danej szkoły osobiście w siedzibie Komisji lub drogą elektroniczną na adres email 

przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej wskazany w poniższej tabeli do 

23 stycznia 2020 r. 

15. Informację o wstępnych wynikach, terminie wglądu do prac i terminie składania 

zastrzeżeń przekazuje uczestnikom etapu rejonowego Dyrektor szkoły lub upoważniona 

przez niego osoba.  

 

Wgląd do prac po etapie rejonowym Biblijnego Konkursu Tematycznego 

 „Z Dobrą Nowiną przez życie” 

 

Lp. 

Numer Rejonowej  

Komisji 

Konkursowej 

Imię i nazwisko 

Przewodniczącego 

Rejonowej Komisji 

Konkursowej 

Siedziba Rejonowej 

Komisji Konkursowej, 

adres, telefon 

Wgląd do prac 

22 stycznia 2020 r. 

1. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 1 

w Krakowie 

ks. Piotr Zioło  

e-mail:  

x@petruszet.pl 

Szkoła Podstawowa nr 123 

w Krakowie 

ul. Okólna 16 

30-684 Kraków 

tel. 12 658 06 08 

 

15.00 - 17.00 

 

(parter - jadalnia 

obok sekretariatu) 

2. 
Rejonowa Komisja 

Konkursowa 
ks. Jacek Ozdoba  

e-mail: 

XLI Liceum 

Ogólnokształcące 

 

15.00 - 17.00 

mailto:x@petruszet.pl


nr 2 

w Krakowie 

jozdoba@swflorian.net im. ks. Jana Twardowskiego 

w Krakowie 

ul. Rynek Kleparski 18 

31-150 Kraków 

tel. 12 422-06-58 

 

(parter – biblioteka) 

 

3. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 3 

w Skawinie 

ks. Andrzej Wciślak  

e-mail:  

anwlmi@wp.pl 

Zespół Katolickich Szkół 

im. Jana Pawła II w Skawinie 

ul. Ks. Troski 17a 

32-050 Skawina 

tel. 12 276-32-15 

 

15.00 - 16.30 

 

(parter - sala nr 4) 

 

4. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 4 

w Libiążu 

ks. Janusz Grodecki  

e-mail: 

janusz.grodecki@gmail.com 

Zespół Szkół w Libiążu 

ul. Górnicza 3 

32-590 Libiąż 

tel. 32 627 79 63 

 

13.00 - 15.30 

 

(parter - sekretariat 

uczniowski) 

5. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 5 

w Bysinie 

Anna Janik  

e-mail: 

konkursyrejon5@gmail.com 

Szkoła Podstawowa 

im. Księcia Kardynała 

Adama 

Stefana Sapiehy w Bysinie 

Bysina 284 

32-400 Myślenice 

tel. 12 272-07-82 

15.00 - 16.00 
 

(parter - sala nr 1) 

 

6. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 6 

w Tarnowie 

ks. Grzegorz Nosal  

e-mail:  

gnosal@interia.pl 

Szkoła Podstawowa nr 8 

im. Krzysztofa Kamila 

Baczyńskiego w Tarnowie 

ul. Bitwy pod Studziankami 

5 

33-100 Tarnów 

tel. 14 621-19-00 

15.00 - 17.00  

 

(parter - sala nr C4) 

7. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 7 

w Bochni 

ks. Tomasz Kulig  

e-mail:  

ks.tkulig@gmail.com 

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. Jana Pawła II w Bochni 

ul. Gen. Jakubowskiego 12 

32-700 Bochnia 

tel. 14 612-61-63 

15.00 - 17.00  

 

(sala nr E15) 

8. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 8 

w Białym Dunajcu 

ks. Arkadiusz Zych  

e-mail:  

zarek@wp.pl 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. św. Jadwigi Królowej 

Polski 

w Białym Dunajcu 

ul. Miłośników Podhala 23 

34-425 Biały Dunajec 

tel. 18 20-731-29 

14.00 - 15.30 

 

(sala nr 1) 

9. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 9 

w Nowym Sączu 

ks. Andrzej Bajorek  

e-mail:  

abajorek1@wp.pl 

Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Św. Jadwigi Królowej 

w Nowym Sączu 

ul. Jagiellońska 32 

33-300 Nowy Sącz 

tel. 18 443 83 85 

 
15.00 - 17.00  

 

(parter - sala nr 3 

obok pokoju 

nauczycielskiego) 

10. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 10 

w Limanowej 

Marta Kędroń  

e-mail: 

martakedron@gmail.com 

Szkoła Podstawowa nr 3 

im. ks. płk. Józefa Jońca 

w Limanowej 

ul. Stanisława Jordana 3 

34-600 Limanowa 

tel. 18 337-14-01 

 

15.00 - 17.00 

 

(parter - sala nr 1) 

 

mailto:anwlmi@wp.pl
mailto:janusz.grodecki@gmail.com
mailto:xskowalski@gmail.com


11. 

Rejonowa Komisja 

Konkursowa 

nr 11 

w Wadowicach 

ks. Stanisław Czernik  

e-mail:  

stczernik@interia.pl 

Szkoła Podstawowa nr 4 

w  Wadowicach 

ul. Słowackiego 2 

34-100 Wadowice 

tel. 33 82-33-162 

15.00 - 17.00 

 

(parter - sala nr 28) 

 

 

 

Marzena Bąk 

Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursowej  

Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie” dla uczniów szkół 

podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2019/2020 


