
Szkolny konkurs plastyczny –  

,,Święty Jan Paweł II - Patron mojej szkoły i mój" 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego 

I  Organizator konkursu 

     Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chmielewie 

 II  Cele konkursu 

1. Uczczenie setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II – Papieża Polaka. 
2. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem świętego Jana Pawła II  

kierowanego do dzieci i młodzieży. 
3. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym. 
4. Popularyzacja sztuk plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 
5. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu rożnych technik plastycznych. 
6. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży kreatywności, wrażliwości estetycznej i artystycznej. 
7. Promowanie talentów plastycznych poprzez prezentacje twórczości konkursowej szerszemu 

kręgowi odbiorców. 

             III  Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży  
według następujących kategorii wiekowych: 

 dzieci w wieku do lat 6, 

 dzieci w wieku 7 – 10 lat, 

 młodzież w wieku 11 – 14 lat, 

2. Udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej wg następującego podziału 
tematycznego: 

 Bukiet na urodziny dla Patrona szkoły - w pracy plastycznej można przedstawić bukiet z kwiatów 
lub zrobić zdjęcie dziecka z bukietem żywych kwiatów jako dowód pamięć i wdzięczności dla Ojca 
Świętego -  kategoria dla dzieci w wieku do lat 6. 

 Droga do świętości Papieża Polaka – w pracy plastycznej można ukazać dzieciństwo św. Jana Pawła 
II, lata młodości lub inne elementy związane z codziennym, „zwykłym” życiem Jana Pawła II 
świadczące o jego bliskości z nauką Kościoła Katolickiego (np. stosunek do przyrody, podróże itp.) –
dzieci w wieku 7 – 10 lat . 

 Uczę się od Świętego Jana Pawła II – w pracy plastycznej można ukazać relacje między Janem 
Pawłem II, a młodzieżą, praca może zawierać przesłanie, jakie papież kierował do młodzieży w 
czasie swojego pontyfikatu, jego nauczanie dla młodych – kategoria dla młodzieży w wieku 11 – 14 
lat. 



3.   Praca powinna mieć formę płaską. Dopuszcza się prace w formatach A4 i A3, wykonane dowolną 
techniką plastyczną. Co do zasady prace mają charakter indywidualny. 

4.   Praca zgłoszona do konkursu musi posiadać opis, na który składa się: 

 tytuł pracy, 
 dane osobowe: imię i nazwisko, wiek uczestnika konkursu, 
 imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, nr telefonu do rodzica/opiekuna prawnego. 

5.   Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe. 

6.   Zdjęcia prac,  ich wersje elektroniczne prosimy przesłać drogą mailową na adres:  

agata.gradziel@psp.chmielew.pl 

w nieprzekraczalnym terminie do  16 maja br. (do godziny 23.59). W tytule wiadomości prosimy 
wpisać: Jan Paweł II – konkurs plastyczny. 

IV  Ocena prac 

1. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Organizatora. 
2. Ocenie podlegać będą: 

 zgodność pracy z tematem, 
 pomysłowość, 
 kompozycja, 
 estetyka wykonania. 

3. Prace zostaną opublikowane na na Facebooku lub/i stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Chmielewie. 

V  Nagrody 

1. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

VI  Uwagi końcowe 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na 
potrzeby konkursu i ekspozycji prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Chmielewie i  jej profilu 
na Facebooku. 

2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku we wszelkich materiałach 
tradycyjnych i elektronicznych związanych z konkursem, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631z późn. zm.). 

3. Prawa do wykorzystania prac konkursowych, w szczególności ich publikacji w Internecie, w momencie ich 

przesłania przechodzą na rzecz Szkoły Podstawowej w Chmielewie. 

  

 

 


