
Regulamin Konkursu   

"Święty Jan Paweł II - darem dla Polski i świata." 

100-na rocznica urodzin. 

 

 

I. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. 

Ks. Kamil Przymierski – katecheta; 

Tomasz Perkowski – katecheta; 

Rafał Popko – katecheta. 

 

 

II. Cele konkursu: 

➢ Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża 

Jana Pawła II. 

➢ Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności 

 Jana Pawła II. 

➢ Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci. 

➢ Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci. 

➢ Propagowanie poezji religijnej oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. 

 

 

III. Ogólne zasady konkursu: 

➢ Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8. 

➢ Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach: 

• kategoria I: konkurs plastyczny - uczniowie klas 4-5. 

• kategoria II:  konkurs recytatorski - uczniowie klas 6-7-8. 

• kategoria III:  konkurs wiedzy - uczniowie klas 7-8. 

➢ Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się do końca października.   

➢ Nagrody  w konkursie ufundowała :     

➢ Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Choroszczy, 

➢ Parafia  św. Jana Chrzciciela i Szczepana Męczennika w Choroszczy. 

➢ Laureaci poszczególnych konkursów otrzymają oceny cząstkowe (waga 3): religia, polski, historia, 

plastyka. 

 

 

 



IV. Zasady Konkursu Plastycznego: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-5. 

2. Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodną z tytułem konkursu. 

3. Format pracy: A-4 (inne formaty nie będą brane pod uwagę). 

4. Technika wykonania: dowolna, płaska (farby plakatowe, kredki, ołówek, pastele, węgiel, akwarela, 

mieszane). 

5. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko autora pracy, klasę. 

6. Prace należy oddać do 16 października, do katechetów. 

7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów.  

8. W konkursie jury wyłoni 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy 

za udział w konkursie.  

9. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie. 

 

V. Zasady Konkursu Recytatorskiego: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-7-8. 

2. Uczestnik powinien przygotować jeden wiersz św. Jana Pawła II, z pośród wskazanych przez 

organizatorów tytułów. 

3. Jury będzie oceniać: opanowanie tekstu, interpretację utworu. 

4. Konkurs recytatorski odbędzie się 16.10.2020r. (piątek). 

5. W konkursie jury wyłoni 1,2,3 miejsce, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

6. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie. 

 

VI. Zasady Konkursu z Wiedzy o JP II: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7-8. 

2. Uczniowie przygotowują się do konkursu samodzielnie na podstawie udostępnionych materiałów. 

3. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie do 15 października (czwartek), do katechetów. 

4. Uczniowie rozwiązują test z wiedzy o JP II – biografia, nauczanie i ciekawostki. 

5. Termin testu 16.10.2020r. (piątek); godzina 12:50 w sali 201. 

6. Spośród uczestników jury wyłoni I, II i III miejsce. 

7. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. 


