
Regulamin szkolnego  konkursu poetycko -  plastycznego 

„Jan Paweł II - słowem, pędzlem i sercem malowany” 

z okazji 100. rocznicy obchodów urodzin Patrona szkoły 

Organizator konkursu 

Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła II w Lubatowej 

  Anna Ryglewicz, Dorota Nycz 

Cele konkursu: 

 Promowanie postawy Ojca Świętego jako wzorca osobowego. 
 Poszerzenie wśród uczniów wiedzy na temat życia, twórczości 

 i osobowości Św. Jana Pawła II Papieża – Polaka w 100. rocznicę 
Jego urodzin.  

 Rozwijanie umiejętności plastycznych i budzenie wrażliwości 
estetycznej. 
 

Tematyka i regulamin konkursu: 

1. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza o Janie Pawle II  
lub narysowanie jego  portretu. 

2. Wiersz należy napisać ręcznie, pięknym pismem lub komputerowo. 
Wiersze muszą być napisane samodzielnie, prosto z serca,  nie mogą być 
odpisywane z Internetu lub tomików poetyckich. Liczyć będzie się 
twórczość własna. 

3. Portret Jana Pawła II należy wykonać dowolną techniką  na kartce  
w formacie A3 lub A4. 

4. Prace poetyckie i zdjęcia wykonanych portretów  należy przesłać na 
podany adres e-mail: ryglewiczanna@wp.pl 

5. Prace należy zachować w celu zorganizowania wystawy na  uroczystości 
obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II po powrocie do szkoły. 

6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę: poetycką 
lub plastyczną. Nie będą brane pod uwagę prace grupowe. 

7. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie dzieci z klas 1 – 3 
i młodzież z klas 4 – 8. 



Termin przesyłania prac: do 10 maja 2020 roku ( wyłącznie internetowo na 
podany w regulaminie adres). 

Prace należy dokładnie opisać : 

Imię i nazwisko 

 klasa 

 Ponieważ jest to konkurs szkolny zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 
podpisana przez rodziców znajduje się w dzienniku wychowawcy 
poszczególnych klas .  

Ocena i nagrody: 

Komisja powołana przez organizatora nagrodzi najlepsze prace w kategoriach 
wiekowych: 

Uczniowie klas 1 – 3 

Uczniowie klas 4 – 8 

 Kryteria oceny: 

Kreatywność,  inwencja twórcza, samodzielność wykonania, estetyka, emocje, 
odpowiedni dobór słownictwa poetyckiego, przekaz artystyczny lub poetycki. 

Autorzy wszystkich prac konkursowych otrzymają pamiątkowe dyplomy,   
a wyróżnieni nagrody rzeczowe. 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów. 

Organizatorzy 

 

 

  

 

 

 


