
 

 
REGULAMIN SZKOLNEGO KUNKURSU 

LITERACKIEGO O ŚW. JANIE PAWLE II 

„ S E R C E M  P I S A N E ”  
 

 

 

 

 

1. Cel konkursu 

Przybliżenie postaci papieża św. Jana Pawła II i upamiętnienie 100-lecia Jego urodzin. 

 

2. Organizator konkursu 

Biblioteka szkolna w Buchcicach. 

 

3. Termin konkursu 

Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-meilowy annastanuch2@wp.pl                           

do  15 maja 2020 r. W tytule wiadomości należy wpisać: Szkolny Konkurs Literacki o Św.Janie Pawle 

II „Sercem pisane” , a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą autora pracy (imię 

/nazwisko/klasa).                                                                                                                                                                        

Przesłanie pracy jest jednocześnie zgodą na udział ucznia w konkursie oraz prezentowanie jego 

prac na stronie internetowej szkoły. 
 

4. Uczestnicy konkursu 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

 pierwsza kategoria: klasy I-IV, 

 druga kategoria: klasy VI-VIII. 

 

5. Zasady konkursu 

Ocenie podlegają samodzielne prace uczniów. Tematem jest postać św. Jana Pawła II. 

Konkursem zostaną objęte następujące prace literackie: 

  wiersz, 

 opowiadanie, 

 wspomnienia ( spisane wspomnienia kogoś bliskiego, np. rodziców związane z postacią 

Jana Pawła II) 

 

6. Kryteria oceny 

Ocenie podlega: 

 ujęcie tematu, 

 poprawność stylistyczna, ortograficzna, interpunkcyjna i gramatyczna, 

 wyeksponowanie osoby św. Jana Pawła II. 

 

7. Nagrody 

Przewidziane są pamiątkowe dyplomy za udział dla wszystkich uczestników konkursu oraz 

pamiątki-niespodzianki dla laureatów. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły. 
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Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie 

ROK ŚW. JANA PAWŁA II – w 100 rocznicę urodzin 

 

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY 

– „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” 

  

1. Organizator  konkursu -  Biblioteka szkolna w Buchcicach 

2. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły w 

Buchcicach. 

 

Prace konkursowe będą oceniane w  trzech kategoriach: 

- kategoria I:   dzieci przedszkolne 

- kategoria II:  klasy I - IV  

- kategoria III:  klasy VI – VIII 

3.    Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: 

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność  Św. Jana Pawła II: np. 

papież pielgrzym, papież patriota, papież przyjaciel dzieci i młodzieży, papież pokoju)   

 

 4. Cele konkursu: 

   -  rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych                    

życiem  i działalnością Papieża Św. Jana Pawła II; 

   -  kultywowanie pamięci o Papieżu Św. Janie Pawle II. 

   

5.    Techniki i format wykonania prac: 

      - Technika dowolna ( np. malarstwo, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, kolaż) 

      - format pracy: A3 lub mniejszy 

6.    Termin składania prac do: 15 maja 2020r. 

 

Pracę konkursową ( zdjęcie ) należy przesłać  pocztą elektroniczną  na adres  e-meilowy 

annastanuch@wp.pl .W tytule wiadomości należy wpisać: Szkolny Konkurs Plastyczny 

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” , a w treści należy zawrzeć informację dotyczącą 

autora pracy (imię /nazwisko /klasa).   

Przekazanie prac jest jednocześnie wyrażeniem zgody na udział w konkursie i ich 

prezentowanie na stronie internetowej szkoły. 

7. Nagrody 

Jury konkursowe oceni prace i wybierze po 3 zwycięskie prace w każdej kategorii 

wiekowej. Wręczenie nagród nastąpi po wznowieniu zajęć w szkole. 

Wszystkie wykonane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!     
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