
Aneks Nr2 do Regulaminu ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej.  

1. W roku szkolnym 2020/2021 regulamin Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej, 

o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zostaje zmieniony w zakresie sposobu 

przeprowadzania eliminacji I stopnia z uwzględnieniem wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

2. Zmianie ulega pkt 4.2.3 Regulaminu o organizacji zawodów. 

W roku szkolnym 2020/2021; 

-w skład komisji eliminacji  I stopnia wchodzą 2 osoby; nauczyciele szkoły lub punktu 

katechetycznego. 

-tematy pracy pisemnej zostaną udostępnione na stronie KTP UwB 

(www.prawosławie.edu.pl) w terminie i czasie wyznaczonym dla eliminacji I stopnia.  

 czas trwania zawodów to dwie godziny zegarowe, liczone od otwarcia  

i upublicznienia tematów prac pisemnych; prace można pisać odręcznie lub przy pomocy 

komputera  w edytorze tekstu. 

- komisja odbiera prace i wraz z protokołem (zał. nr1) wysyła drogą elektroniczną w formie 

skanu lub pliku tekstowego na pocztę katedry; ktp@uwb.edu.pl, ewentualnie przesyłką 

pocztową lub kurierską na adres organizatora :Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu 

w Białymstoku,ul. Ludwika Zamenhofa 15, 15-435 Białystok ( dopiskiem Olimpiada). 

 prace  I stopnia olimpiady ocenia niezależny ekspert w terminie do dwóch tygodni przed 

rozpoczęciem II etapu . Wyniki zostaną ogłoszone na stronie katedry; prawosławie.edu.pl. 

 

3.W punkcie 4.2.3 w roku szkolnym  tracą znaczenie zapisy; 

 

 tematy pracy pisemnej wraz z kryteriami oceny w zamkniętej i opieczętowanej kopercie 

przekazuje (przesyła) Komitetom Okręgowym pełnomocnik olimpiady (najpóźniej 7 dni 

przed datą rozpoczęcia zawodów I stopnia),  

 Komitet Okręgowy zobowiązany jest do dostarczenia otrzymanej dokumentacji komisjom 

szkolnym lub międzyszkolnym najpóźniej 2 dni przed datą rozpoczęcia zawodów I 

stopnia; 

 komisja sprawdza prace w ciągu pięciu dni, ocenia zgodnie z kryteriami opracowanymi 

przez Komitet Główny olimpiady, sporządza protokół (według wzoru) i przekazuje go 

wraz z kartą oceny i pracami uczestników do siedziby Komitetu Głównego we 

wskazanym terminie; 

 komisja ma obowiązek w ciągu sześciu dni od odbycia się zawodów I stopnia, 

przekazania uczestnikom informacji o wynikach I etapu olimpiady, informacje te mogą 

też być opublikowane na stronie Katedry. 

mailto:ktp@uwb.edu.pl


Zał. nr 1 

……………………………………..dn. 9  grudnia 2020 

Komitet Główny  

Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 

ul. Św. Mikołaja 5 

15-420 Białystok 

PROTOKÓŁ 

KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCEJ ZAWODY I STOPNIA 

OLIMPIADY PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ 

„Doświadczenie świętości i męczeństwa w prawosławiu 
postrzegane przez pryzmat chrześcijańskiej myśli teologicznej.” 

Komisja w składzie: 

-Przewodniczący:…………………………………………………………………………………………………… 

-Członkowie:………………………………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………………………………………………………………………………….. 

1. Lista osób uczestniczących w zawodach: ( imię nazwisko, szkoła klasa). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Członkowie komisji:                                                                                               


