
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ  

IM. JANA PAWŁA II 

W SŁAWKOWIE 
 

 

1. ADRESACI: 

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 

 

2. ORGANIZATOR 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie 

 

3. TEMAT 

Tematem konkursu jest pobudzenie refleksji każdego dziecka i młodego 

człowieka nad słowami świętego Jana Pawła II:  

 

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto 

„rozdaje”, kto zdolny jest dawać.” 

Źródło: adhortacja apostolska Redemptionis donum. 

 

 

4. CELE KONKURSU 

1. Ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie 

Jana Pawła II, 

2. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 

3. Przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży wartości 

zawartych w nauczaniu Patrona naszej szkoły,  

4. Rozwijanie zdolności plastycznych i graficznych uczniów, 

5. Kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności literackich, 

 

 

5. ZASADY UCZESTNICTWA: 

Konkurs będzie odbywał się w następujących kategoriach: 

 

 Plastyczna:  
 Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie Liceum 

 



 Praca w formie obrazu lub plakatu, powinna być wykonana w technikach: 

rysunek, malarstwo, wyklejanka. 

 Format pracy: A4, 

 Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów, 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę plastyczną. 

 Praca konkursowa musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz klasa. 

 

 Kryteria oceniania: 

 Zgodność pracy z tematyką konkursu, 

 Inwencja twórcza, 

 Estetyka i samodzielność wykonania. 

 

 Grafika komputerowa: 
 Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie Liceum 

 

 Praca w formie obrazu lub plakatu, powinna być wykonana w technice 

komputerowej w dowolnym edytorze grafiki. 

 Ocenie podlega wersja elektroniczna przesłanej pracy. 

 Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów. 

 Maksymalny rozmiar pliku może wynosić 10 MB. Minimalna rozdzielczość pracy 

1024 px. 

 Prace nadesłane na konkurs muszą spełniać wszystkie kryteria praw autorskich. 

 Nadesłane prace stają się własnością Organizatora konkursu i mogą być 

wykorzystane do organizowania wystaw i w ramach publikacji. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 grafiki. 

 W temacie przesyłanej widomości należy wpisać: "Praca konkursowa - dane 

ucznia (imię, nazwisko i klasę). 

 

 Kryteria oceniania: 

 Zgodność pracy z tematyką konkursu, 

 Inwencja twórcza, 

 Estetyka i samodzielność wykonania. 

 

 

Literatura (opowiadanie lub wiersz): 
 Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej 

 Uczniowie Liceum 

 

 Przedsięwzięcie polega na napisaniu własnego utworu literackiego w wybranej 

formie (wiersz, opowiadanie). 



 Teksty konkursowe muszą być pracami własnymi oraz nie mogą być wcześniej 

publikowane i nagradzane w innych konkursach. Prace grupowe nie będą 

oceniane. 

 Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 wiersze lub 1 

opowiadanie. 

 Tematyka utworów powinna nawiązywać do tematu konkursu. 

 Praca napisana w formie wiersza powinna być w formacie A4 i zawierać 5-

10strof  

 Praca napisana w formie opowiadania w formacie A4 maksymalnie 1 strona), 

pisane na komputerze (czcionka Times New Roman 12, odstępy nie większe 

niż 1,2). 

 Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: imię i 

nazwisko ucznia, klasa, 

 

 Kryteria oceniania: 

 Zgodność treści pracy z tematyką konkursu, 

 Inwencja twórcza, 

 Bogactwo środków językowych, 

 Poprawność językowa i ortograficzna, 

 Oryginalność i samodzielność, 

 Estetyka i samodzielność wykonania. 

 

6. TERMIN 

PRACE KONKURSOWE NALEŻY SKŁADAĆ  

DO 7 CZERWCA 2020 ROKU 

 

7. PRZESYŁANIE PRAC: 

 Plastyczne: klasy 1 – 3 Szkoły Podstawowej: Ks. Grzegorz Kopyś 

 Plastyczne: klasy 7 – 8 Szkoły Podstawowej oraz Liceum: Ks. 

Paweł Szczepanik 

UWAGA: Prace plastyczne należy składać w opisanych 

kopertach na dyżurce w naszej szkole. 

 Graficzne: mgr inż. Jolanta Rosa ( rosa.jola@gmail.com ) 

 Poetyckie: mgr Katarzyna Nowak ( knowak@zs.slawkow.pl ) 

 

8. UWAGI: 

Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora konkursu. 

Jury zastrzega sobie prawo fotografowania oraz rejestracji prezentacji. 

Autorzy wyrażają zgodę na prezentację ich prac oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymagań organizacji 

konkursu. 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację założeń regulaminowych. 
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