
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku 
oraz

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej 
i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

zapraszają  uczniów  klas  IV-VIII  szkół  podstawowych  z  Archidiecezji  Białostockiej  do
wzięcia udziału w VII edycji  Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo
stało się Ciałem”. Odbywa się on pod Honorowym Patronatem Metropolity Białostockiego
J.E.  Ks.  Abp.  Dr.  Józefa  Guzdka,  Podlaskiego Kuratora  Oświaty  oraz  Prezydenta  Miasta
Białegostoku.  W  VII  edycji  uczestnicy  pochylą  się  nad  Listami  św.  Pawła  Apostoła  
do Filipian, Kolosan, Tytusa oraz Filemona. 

Regulamin 
VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

„A Słowo stało się Ciałem”

I. Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji  oraz  sposobu  przeprowadzania  Konkursów,  turniejów  i  olimpiad (tj.  Dz.U.
z 2020 r., poz. 1036).

II. Organizatorzy
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

III. Cele Konkursu
1. Poznawanie treści poszczególnych ksiąg biblijnych. 
2. Pogłębianie zrozumienia przesłania biblijnego.
3. Utrwalanie prawdy, że Biblia jest słowem Boga aktualnym we współczesnych czasach.
4. Kształtowanie postawy świadomego chrześcijanina w oparciu o treści biblijne.

IV. Uczestnicy
Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Archidiecezji
Białostockiej.  Uczestnicy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  regulaminu  i  terminarza
Konkursu.

V. Zakres tematyczny i forma Konkursu
Zakres  tematyczny VII  edycji  Konkursu  obejmuje:  List  świętego  Pawła  Apostoła  do
Filipian, List świętego Pawła Apostoła do Kolosan, List św. Pawła Apostoła do Tytusa
oraz List św. Pawła Apostoła do Filemona (dla uczniów klas IV-VI - bez przypisów, dla
uczniów klas VII-VIII - z przypisami). Uczestnicy, oprócz testu wiedzy, rozwiązują zadania
aktywizujące (np. krzyżówkę, test luk, skojarzenia, alternatywne tytuły, gry biblijne itp.). Na
rozwiązanie zadań uczestnicy mają 40 minut (15 min. test + 25 min. pozostałe zadania). 

VI. Wykaz obowiązującej literatury



Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - Przekład z języków
oryginalnych z komentarzem (Biblia Tysiąclecia, Wydanie 5, Wydawnictwo Pallottinum).

VII. Przebieg Konkursu
1.  Za  przebieg  Konkursu  odpowiada  Przewodniczący  Komitetu  Diecezjalnego  powołany
przez Organizatora.
2.  Konkurs  przeprowadza  się  w  dwóch  etapach:  szkolnym  i  diecezjalnym.  Szczegółowy
terminarz działań zawarty jest w pkt. VIII ppkt 5.
3. I etap szkolny  
a)  W  zgłoszonych  przez  katechetów  szkołach  podstawowych  z  terenu  Archidiecezji
Białostockiej  (Zgłoszenia  szkół  przyjmowane  są  drogą  elektroniczną  na  adres
sp26@um.bialystok.pl oraz w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 26) przeprowadza się etap
szkolny Konkursu.
b)  W  dwóch  grupach  wiekowych:  klasy  IV-VI  oraz  klasy  VII-VIII  Komitet  Szkolny
przeprowadza  etap  szkolny  na  podstawie  zestawu zadań  wraz  z  arkuszem  odpowiedzi
przekazanym przez  Organizatora  Konkursu  w wersji  elektronicznej  nie  później  niż  3  dni
przed rozpoczęciem etapu szkolnego. 
c) Komitet Szkolny powołuje Szkolną Komisję Sprawdzającą Testy, w skład której wchodzą
nauczyciele szkoły (min. 2 członków). Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o nadesłany
przez  Organizatora  Konkursu  arkusz  odpowiedzi  i  w  wyznaczonym  w  harmonogramie
terminie dostarcza protokół Konkursu wraz z uzupełnionymi kartami uczestnika bezpośrednio
do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku lub drogą elektroniczną na adres
sp26@um.bialystok.pl (formularz protokołu i karty uczestnika w załączniku). 
d) Do etapu diecezjalnego przechodzi dwóch uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy
uzyskają  najwyższą  liczbę  punktów  i  których  karty  uczestnika  zostaną  dostarczone
w  terminie.  W  przypadku  uzyskania  tej  samej  liczby  punktów  przez  większą  liczbę
uczestników Komisja Szkolna przeprowadza dodatkowy etap ustny z zakresu obowiązującego
materiału.
e) Zmiana terminu etapu szkolnego na terenie danej szkoły możliwa jest po uzyskaniu zgody
Przewodniczącego Komitetu Diecezjalnego. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie stawi
się na etap szkolny z powodu nagłego zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego,
Przewodniczący Komitetu Szkolnego może zezwolić na przeprowadzenie Konkursu w innym
terminie po konsultacji z Przewodniczącym Komitetu Diecezjalnego.
f) Uczestnik Konkursu ma prawo do składania odwołania, jeśli uważa, że wynik, jaki uzyskał,
nie  odzwierciedla  poziomu  jego  wiedzy  lub  Konkurs  był  według  niego  prowadzony
z naruszeniem  regulaminu.  Instancją  odwoławczą  od  decyzji  podjętych  przez  Szkolną
Komisję Sprawdzającą Testy jest Przewodniczący tej Komisji. Uczestnik składa odwołanie do
organu odwoławczego na piśmie z uzasadnieniem wniesienia  odwołania w terminie 7 dni
(decyduje data stempla pocztowego) od dnia zapoznania się uczestnika z treścią protokołu
Komisji.  Organ  odwoławczy  rozpatruje  odwołania  i  udziela  odpowiedzi  w  terminie  nie
dłuższym  niż  14  dni  od  daty  otrzymania.  Decyzja  Przewodniczącego  Szkolnej  Komisji
Sprawdzającej Testy jest ostateczna.
3. II etap diecezjalny 
a) Zakres tematyczny oraz formę Konkursu na etapie diecezjalnym określa pkt. V regulaminu
Konkursu. Dyskwalifikacji podlega uczestnik, który korzystał z niedozwolonych pomocy lub
nie przestrzegał zasad regulaminu Konkursu.
b)  Sprawdzenia  poprawności  wykonanych  zadań  dokona  powołana  przez  Organizatora
Diecezjalna Komisja Sprawdzająca Testy w oparciu o arkusz odpowiedzi. 
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c) W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników i braku możliwości
wyłonienia  zwycięzców  trzech  pierwszych  miejsc,  zostanie  przeprowadzona  pisemna
dogrywka. 
d)  Uczestnik  Konkursu  ma  prawo  do  składania  odwołania,  jeśli  uważa,  że  wynik,  jaki
uzyskał, nie odzwierciedla poziomu jego wiedzy lub Konkurs był według niego prowadzony
z naruszeniem  regulaminu.  Instancją  odwoławczą  od  decyzji  podjętych  przez  Diecezjalną
Komisję Sprawdzającą Testy jest Przewodniczący Komitetu Diecezjalnego. Uczestnik składa
odwołanie  do  organu  odwoławczego  na  piśmie  z  uzasadnieniem  wniesienia  odwołania
w terminie  7  dni  (decyduje  data  stempla  pocztowego)  od  dnia  zapoznania  się  uczestnika
z treścią protokołu Komisji. Organ odwoławczy rozpatruje odwołania i udziela odpowiedzi
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania.
e) Decyzje Przewodniczącego Komitetu Diecezjalnego są ostateczne.
f) Sporządzone przez Diecezjalną Komisję Sprawdzającą Testy protokoły wraz z oryginałami
prac laureatów, listami uczestników oraz listami nauczycieli przygotowujących uczestników
do Konkursu przechowywane są w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku do końca roku
szkolnego.
g) W sytuacji, gdy uczestnik Konkursu nie stawi się na ten etap Konkursu z powodu nagłego
zachorowania lub innego istotnego wypadku losowego, nie ma możliwości przystąpienia do
Konkursu.
h) Zwycięzcy miejsc I-III  otrzymają nagrody rzeczowe,  wszyscy uczestnicy i  nauczyciele
przygotowujący uczestników otrzymają pamiątkowe dyplomy i podziękowania. 

VIII. Postanowienia końcowe
1. Nagrody rzeczowe i dyplomy (podziękowania) pochodzą od Organizatorów i darczyńców.
2. Informacje dotyczące VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało
się  Ciałem”  znajdują  się  na  stronie  internetowej  Szkoły  (www.sp26.bialystok.pl)  oraz  na
stronie Wydziału Katechetycznego (www.katecheza.archibial.pl).
3.  Na  wypadek  zmiany  sytuacji  epidemiologicznej  w  Polsce  oraz  ewentualnego
wprowadzenia  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  szkół  Organizatorzy  zastrzegają
sobie  prawo  do  odwołania  Konkursu  (w  przypadku  niemożności  przeprowadzenia  etapu
szkolnego)  lub  rozstrzygnięcia  Konkursu  na  etapie  szkolnym  (wówczas  zwycięzcami
Konkursu z poszczególnych grup wiekowych zostaną uczestnicy, którzy uzyskają największą
liczbę  punktów).  W  takiej  sytuacji  nagrody  i  dyplomy  zostaną  przekazane  laureatom
bezpośrednio do szkół.
4.  W  uzasadnionych  przypadkach  (w  szczególności  wynikających  ze  zmianą  sytuacji
epidemiologicznej w Polsce) Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie,
o czym ma obowiązek powiadomić uczestników Konkursu.
5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Konkursu oraz ze zgodą 
na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  wizerunkowych  uczestników  Konkursu  przez
Organizatorów  dla  celów  organizacyjnych  i  promocyjnych  Konkursu  (Rozporządzenie
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
6. Harmonogram Konkursu:
10.02.2023 r. – nadsyłanie zgłoszeń
17.02.2023 r., godz. 10.00 – etap szkolny
28.02.2023 r. – nadsyłanie protokołów z etapu szkolnego
20.04.2023 r. – etap diecezjalny
godz. 10.00 – Msza święta dla uczestników i ich opiekunów w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Białymstoku.
godz. 11.00 – sprawdzenie wiedzy uczestników w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku
ok. godz. 12.30 – ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu



7.  Szczegółowych  informacji  na  temat  Konkursu  udziela  Przewodniczący  Komitetu
Diecezjalnego: Agnieszka Pycz, tel. 514497529.

Białystok, dn. 7 października 2022 r.

Konkurs odbywa się pod patronatami:

             



Załącznik nr 1

Protokół Komisji VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„A Słowo stało się Ciałem” – 

 VII edycja 2022/2023, etap szkolny

1. Nazwa, adres i telefon szkoły:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Skład Szkolnej Komisji Sprawdzającej Testy – Przewodniczący Komisji: ………..

………………… oraz:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Przewodniczący Komitetu Szkolnego:……………………………………………...

4. Liczba zaangażowanych uczniów: z klas IV-VI:……  z klas VII-VIII…….

5. Zwycięzcy etapu szkolnego z klas IV-VI:

Uzyskane
miejsce

Imię i nazwisko
uczestnika Konkursu

Liczba
uzyskanych

punktów

Imię i nazwisko osoby
przygotowującej do

Konkursu

I.

II.

     Zwycięzcy etapu szkolnego z klas VII-VIII:

Uzyskane
miejsce

Imię i nazwisko
uczestnika Konkursu

Liczba
uzyskanych

punktów

Imię i nazwisko osoby
przygotowującej do

Konkursu

I.

II.

…………………….                                             …………………………..............
               data                                                                               podpis i pieczęć dyrektora szkoły



Załącznik nr 2

Karta uczestnika VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej

1. Kod ucznia (wypełnia Przewodniczący Komitetu Diecezjalnego)

2. Dane uczestnika

1. Imię i nazwisko uczestnika

2. Pełna nazwa szkoły

3. Adres i telefon szkoły

4. Imię i nazwisko nauczyciela 

przygotowującego
5. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących 

Konkursu (telefon, e–mail )
6. Podpis nauczyciela przygotowującego

3.    Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  niezbędnych  do  udziału  w
Konkursie  
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  2  Ogólnego  Rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  
27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników w VII Archidiecezjalnym Konkursie Wiedzy

Biblijnej  „A Słowo stało  się  Ciałem”,  także  danych osobowych rodziców i  nauczycieli  jest
Szkoła  Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11, 15-863
Białystok, tel.+48 85 652 16 05, email: sp26@um.bialystok.pl

2) Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 85 6521605, email: iodo@sp26.bialystok.pl
3) Dane osobowe są zbierane w związku z realizacją VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy

Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”.
4) Dane  będą  udostępniane  członkom  komisji  Konkursowej  VII  Archidiecezjalnego  Konkursu

Wiedzy Biblijnej  „A Słowo stało  się  Ciałem” w Szkole  Podstawowej  nr  26  im.  Stanisława
Staszica w Białymstoku.

5) Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje: dane osobowe dziecka – imię, nazwisko,
klasa, szkoła oraz dane osobowe nauczyciela – imię i nazwisko, telefon, e-mail, zawarte w karcie
uczestnika.  Dane  będą  przechowywane  do  końca  roku  szkolnego  2022/2023.
5) Zgromadzone dane osobowe będą przekazywane w celu przetwarzania danych osobowych
współorganizatorom Konkursu. 
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6)  Zgromadzone  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego.  
7)  Rodzic lub nauczyciel  uczestnika VII Archidiecezjalnego  Konkursu Wiedzy Biblijnej  „A
Słowo stało się Ciałem” posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu.  
8) W każdym momencie rodzic i nauczyciel uczestnika Konkursu posiada prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje w formie
pisemnej  adnotacji  na  wypełnionym  uprzednio  formularzu  zgody  lub  poprzez  przesłanie
informacji pocztą elektroniczną. 
9)  Rodzic  lub  nauczyciel  uczestnika  Konkursu  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna,  że  przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
10) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne  
i stanowi nieodzowny warunek, bez którego spełnienia udział w Konkursie jest niemożliwy. 

4.Zgoda rodzica / opiekuna dotycząca przetwarzania danych niezbędnych do udziału w Konkursie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby organizacji
VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem”, tj. imienia i
nazwiska,  wieku,  nazwy szkoły przez  Szkołę  Podstawową Nr 26 im.  Stanisława Staszica
w Białymstoku  w celu  prawidłowego  zorganizowania  Konkursu  (tj.  przygotowania  list,
wydruku dyplomów) w siedzibie szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, tj. imienia, nazwiska,
klasy, szkoły oraz wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 26 im. Stanisława Staszica
w Białymstoku na potrzeby promocyjne zamieszczenia opisu wraz ze zdjęciami z organizacji
VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” na stronach
internetowych  Organizatorów:  www.sp26@.bialystok.pl,  www.katecheza.archibial.pl,
www.milosierdzie.archibial.pl oraz w publikacjach pokonkursowych. 

Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że w każdej chwili będę mógł/mogła odwołać zgodę
przez złożenie pisma z odwołaniem zgody w sekretariacie szkoły.

 

…………………………                                                       ………………………………………

    miejscowość, data                                                               podpis rodzica / prawnego opiekuna

http://www.milosierdzie.archibial.pl/
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Aneks nr 1

z dnia ……………………..

do Regulaminu VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„A Słowo stało się Ciałem”

Organizatorzy powołują Komitet Diecezjalny Konkursu w składzie:

1)…………………………………………….….. - przewodniczący Komitetu

2)………………………………………………… - członek Komitetu

3)……………………………………………….. - członek Komitetu

4)………………………………………………… - członek Komitetu



Aneks nr 2

z dnia ……………………..

do Regulaminu VII Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„A Słowo stało się Ciałem”

Organizatorzy powołują Diecezjalną Komisję Sprawdzającą Testy w składzie:

1)…………………………………………….….. - przewodniczący Komisji

2)………………………………………………… - członek Komisji

3)………………………………………………… - członek Komisji

4)………………………………………………… - członek Komisji


	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania Konkursów, turniejów i olimpiad (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1036).

