Łowicz, dnia 22 października 2018 r.

Czcigodni Katecheci
Szkół Średnich

L.dz. 1999/2018

Po raz kolejny nasza diecezja bierze udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii
Katolickiej dla szkół średnich.
Głównym organizatorem tegorocznej XXIX edycji OTK jest Wydział Katechetyczny
Diecezji Opolskiej.
Hasło olimpiady brzmi:

„ŚWIĘTY JACEK – WZÓR EWANGELIZACJI”
Jak piszą główni organizatorzy: „Święty Jacek Odrowąż, pochodzący
z Kamienia Śląskiego, to jedyny święty Polak przedstawiony na kolumnadzie
Berniniego na placu św. Piotra na Watykanie. Święty Jacek głosił Ewangelię
wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby”.
Pełną informację o olimpiadzie na piśmie otrzymali Państwo pod koniec sierpnia na
odprawie katechetycznej.
Z wyrazami szacunku
REFERENT d/s NAUKI KATOLICKIEJ
Kurii Diecezjalnej Łowickiej
ks. Tomasz Jackowski

Kontakt:
Ks. Tomasz Jackowski; Kuria (46) 837 47 90; Kom. 602 49 60 16; jacuchy@wp.pl

KU PRZYPOMNIENIU
1. Literatura znajduje się na www.otk.pl - strona prowadzona przez głównego
organizatora czyli Diecezję Opolską. (Literatura podana była na odprawie katechetycznej).
2. Katecheta Szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w olimpiadzie, pytania pobiera
ze strony internetowej. (uwaga z naszej diecezjalnej)
3. Pytania pojawią się na stronie internetowej na dzień przed etapem szkolnym
(14 listopada 2018 r. – środa rano – godz. 8.30, tak aby nauczyciel zdążył odbić
odpowiednią ilość testów). Aby pobrać druk z pytaniami i druk z odpowiedziami należy
wpisać KOD DOSTĘPU – (kod dostępu został przesłany Dyrekcji szkoły)
4. Nie wysyłamy zgłoszenia szkoły do olimpiady. Przesłanie protokołu z etapu szkolnego
(drogą elektroniczną z diecezjalnej strony internetowej) jest potwierdzeniem udziału
szkoły w olimpiadzie.
5. Jak znaleźć naszą diecezjalną stronę internetową? www.diecezja.lowicz.pl - Strona
naszej diecezji. Aby odnaleźć stronę poświęconą olimpiadzie OTK należy „nacisnąć” na
baner Olimpiady z Wiedzy Religijnej, następnie kliknąć na OTK.

6. Stronę poświęconą olimpiadzie można znaleźć również pod adresem
www.parafiakrosniewice.pl - kliknąć Olimpiady a następnie na OTK.
7. Bardzo ważne jest, aby każdy uczestnik Olimpiady miał odpowiednie miejsce do
samodzielnej pracy i wystarczającą ilość czasu na udzielenie odpowiedzi.
8. Czas pisania 45 minut. – Początek pisania ten sam w całej Polsce (godzina 11.00)
9. UWAGA BARDZO WAŻNE !!! Uchwała Komitetu Głównego
Do zawodów II stopnia (etap diecezjalny) zostają zakwalifikowani uczestnicy
Olimpiady, którzy zdobyli co najmniej 50% punktów w zawodach I stopnia (etap szkolny)
oraz zajęli jedno z miejsc punktowanych uchwałą Komitetu Diecezjalnego.
Liczbę miejsc punktowanych I stopnia (etap szkolny), Komitet Główny przydziela każdej
szkole po jednym miejscu (gdy uczestników jest mniej niż 7) lub po dwa miejsca (w
pozostałych przypadkach). Szkoły, których uczniowie zakwalifikowali się w poprzedniej
edycji Olimpiady do III etapu (etap ogólnopolski) mają prawo do jednego dodatkowego
miejsca (za miejsce II lub III) oraz dwóch dodatkowych miejsc (za miejsce I).
W przypadku uzyskania przez uczestników zawodów tej samej liczby punktów, Komisja
przeprowadza z zakresu materiału zawodów I stopnia etap ustny.
Słowo wyjaśnienia –
1. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 1 do 6 szkołę na etapie diecezjalnym
reprezentuje tylko jeden uczeń pod warunkiem, że uzyskał co najmniej 50% punktów.
2. Jeśli uczestników etapu szkolnego jest od 7 w górę, szkołę na etapie diecezjalnym
reprezentuje dwóch uczniów pod warunkiem, że uzyskali co najmniej 50% punktów.
3. Więcej uczniów mogą przysłać szkoły, których uczniowie w zeszłym roku zajęli
pierwsze trzy miejsca na etapie diecezjalnym. (oczywiście pod warunkiem, że uzyskali co
najmniej 50% punktów).
Poprzedni rok szkolny OTK 2017-2018 – 1 i 3 miejsce Prywatne Liceum Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie, 2 miejsce Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej
Pokoju w Łowiczu
Może zdarzyć się, że z jakiejś szkoły żaden z uczniów nie zdobędzie 50% punktów
ogółu. Mimo to proszę, aby katecheta wypełnił protokół i przesłał informację, że dana
szkoła w ogóle brała udział w olimpiadzie – będą to ważne informacje dla statystyki.
Kalendarium
Etap szkolny – 15 listopada 2018 r. w szkołach – UWAGA – godzina 11.00
Etap diecezjalny – 27 lutego 2019 r. w seminarium – Łowicz (godzina 11.00)
Etap ogólnopolski – 28 – 30 marca 2019 r. – Opole
Nagrody
Dla zwycięzców etapu diecezjalnego (pierwsze trzy osoby !!!) prawo reprezentowania
naszej diecezji na etapie ogólnopolskim oraz czterodniowa pielgrzymka (termin do
ustalenia z laureatami).
Dla wszystkich uczestników etapu diecezjalnego nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego – pamiątkowe dyplomy i upominki
(szczegółowe informacje podane będą w późniejszym terminie przez Głównego
Organizatora)

