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Regulamin Międzyszkolnego Parafialnego  

     Konkursu „Milion od Honorata”                           

o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej  

błogosławionego Honorata Koźmińskiego  

na terenie zaboru rosyjskiego 

 

 

 

Drodzy Dyrektorzy, Księża, Katecheci, Nauczyciele, 

 

Bardzo dziękujemy za Wasze zaangażowanie i przygotowanie młodzieży do wzięcia udziału 

w Konkursie „Milion od Honorata”. W tym pliku wysyłam najpotrzebniejsze informacje odnośnie 

przeprowadzenia I etapu szkolnego. Wszystkie potrzebne testy, protokoły, karty odpowiedzi 

zostaną do Was przesłane mailem w środę 15 listopada 2017 późnym wieczorem. Także będzie 

możliwość by na spokojnie te materiały sobie wydrukować i powielić w odpowiedniej ilości dla 

uczniów i Komisji. Prosimy o dobre zabezpieczenie tych materiałów do momentu konkursu. Każda 

szkoła dostanie mailem komplet materiałów, na który powinien się składać: protokół, informacje do 

podania uczniom przed rozpoczęciem konkursu, karta odpowiedzi dla komisji z informacjami o 

wypełnieniu i odesłaniu protokołu, testy konkursowe I Etapu dla odpowiedniej kategorii wiekowej. 

Bardzo proszę by każda osoba odpowiedzialna za I Etap w swojej szkole odesłała 

skan protokołu lub protokół wypełniony komputerowo na adres mailowy GŁÓWNEGO 

KORDYNATORA KONKURSU plock1@onet.pl . Maile Koordynatorów rejonowych będą 

zaraz po I Etapie skasowane, ponieważ za dalszą rywalizację będzie odpowiedzialny już tylko 

Główny Koordynator Konkursu. 

 

II. ADRESACI KONKURSU 

       2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: 

      a) Szkoła Podstawowa – klasy 4 – 7 
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      b) Gimnazja 

      c) Szkoły Ponadgimnazjalne. 

A) PRZEBIEG I ETAPU - ELIMINAJCE SZKOLNE LUB PARAFIALNE 

6. Eliminacje Szkolne przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

szkoły spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z religii, j. polskiego, historii bądź też innych 

pracowników dydaktycznych szkoły. Eliminacje Parafialne przeprowadzi Parafialna Komisja 

Konkursowa powołana przez Księdza Proboszcza spośród księży, sióstr zakonnych, katechetów, 

parafian. Komisja składa się z 3 osób – Przewodniczącego i dwóch członków. 

7. Komisja Szkolna lub Parafialna Konkursu odpowiada za przeprowadzenie I Etapu konkursu 

w regulaminowych warunkach. 

8. Komisja Szkolna lub Parafialna Konkursu sporządzi dokumentację z przebiegu eliminacji, 

na którą składają się: 

- lista członków komisji 

- prace pisemne uczniów 

- protokół z przebiegu eliminacji 

9. I Etap konkursu odbywa się we wszystkich szkołach lub parafiach według terminarza 

konkursowego.  

10. Szkolna lub Parafialna Komisja Konkursowa odpowiada za powielenie testu konkursowego 

w ilości odpowiadającej liczbie uczestników oraz zabezpieczeniu testów do czasu rozpoczęcia 

konkursu  

11. I Etap Eliminacji Szkolnych lub Parafialnych polega na samodzielnym rozwiązaniu przez 

uczestników testów pisemnych dostarczonych do szkół przez organizatora konkursu. W wypadku 

stwierdzenia przez Komisję Szkolną bądź Parafialną niesamodzielnej pracy uczestnik zostanie 

dyskwalifikowany.  

12. Uczniowie na wypełnienie testu mają 60 minut czasu. Po upływie tego czasu przestają 

rozwiązywać zadania. Członkowie Komisji zbiorą od uczestników wszystkie testy. 

13. Test musi być wypełniony nieusuwalnym długopisem. Kolor czerwony jest zastrzeżony dla 

osób sprawdzających prace. Uczestnicy konkursu rozwiązują test według instrukcji podanej  

w teście, którą komisja wyjaśnia uczestnikom. Test zawiera pytania zamknięte i otwarte.  

W każdym pytaniu jest choć jedna odpowiedź poprawna. 
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14. Punktacja i test z poprawnymi odpowiedziami dla komisji dostarczone będą przez 

organizatora konkursu.  

15. W wypadku zaznaczenia przez uczestnika konkursu większej liczby odpowiedzi  

niż jest prawidłowych w pytaniu testowym, komisja całą odpowiedź uznaje za błędną. Uczestnik w 

takim przypadku za to pytanie nie otrzymuje żadnych punktów. 

16. Osoby z komisji sprawdzające testy umieszczają punktację oraz wynik obok karty 

odpowiedzi. Osoba sprawdzająca test podpisuje się w odpowiedniej rubryce na końcu testu. 

17. Do II Etapu konkursu Komisja Szkolna lub Parafialna kwalifikuje finalistę I Etapu. Jeśli 

wystąpi przypadek, że uczniowie osiągnęli identyczną liczbę punktów, to o zakwalifikowaniu się do 

II Etapu konkursu zdecyduje pisemna dogrywka. Dodatkowe pytania będą dostarczone przez 

organizatora konkursu. Jeśli nawet one nie wyłonią zwycięzcy kolejne pytania ustalają członkowie 

Szkolnej lub Parafialnej Komisji Konkursu i zapisują je w protokole.  

18. Jeśli finalista I Etapu z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w II Etapie 

konkursu to może go zastąpić osoba, która zajęła 2 miejsce w Etapie konkursu. W takim przypadku 

osoba, która zajęła II miejsce reprezentuje Szkołę bądź Parafię już do samego finału. 

19. Protokół z I Etapu przekazany zostaje do organizatora Międzyszkolnego Parafialnego 

Konkursu „Milion od Honorata” o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata 

Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego na adres mailowy Głównego Koordynatora Konkursu 

– plock1@onet.pl . 

 

VI. TERMINY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU 

I ETAP SZKOLNY LUB PARAFIALNY 

MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA I ETAPU: 

17 XI 2017 r. (piątek); godz. 10.00 na terenie własnej szkoły lub parafii zostaje przeprowadzony 

I Etap Konkursu. 

Do 23 XI 2017 r. należy przekazać protokół z I etapu konkursu według instrukcji organizatora. 
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VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

A) I ETAP  

53. Członkowie Komisji Szkolnej lub Parafialnej po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby 

osiągniętych przez uczestników punktów przygotowują protokół i ogłaszają wyniki w Szkole  

lub w Parafii. Wyniki na stronie internetowej konkursu www.milionodhonorata.pl zostaną 

umieszczone nie później niż tydzień od otrzymania wszystkich protokołów z przebiegu I Etapu. 

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkie zapytania można kierować do osoby 

odpowiedzialnej za koordynację konkursu: s. Agnieszka Kłosińska tel. 669 456 806 lub email: 

plock1@onet.pl 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU 

 

http://www.milionodhonorata.pl/
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