
 

Regulamin konkursu 

„Jan Paweł II w trzech odsłonach” 

 

§ 1 

Organizator 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Caritas. 

2. Informacji na temat konkursu udzielają: p. Zofia Ilwicka oraz p. Katarzyna Kozłowska. 

 

§ 2 

Cele konkursu 

 

1. Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem bł. Jana Pawła II. 

2. Przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II.  

3. Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych, literackich oraz multimedialnych. 

4. Prezentacja twórczości szerszemu kręgowi odbiorców poprzez zorganizowanie 

wystawy prac oraz prezentacje poszczególnych dzieł. 

 

§ 3 

Zasady konkursu 

 

1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 

 

I.  Kategoria Plastyczna - „Jan Paweł II – naszymi oczami”: 

 polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką i w dowolnym 

formacie. Prace mogą być także przestrzenne ( np. plastelina, modelina, masa 

solna, gips itp.).  

 

II. Kategoria Literacka - „Jan Paweł II – człowiek dialogu”:  

polega na stworzeniu tekstu literackiego np. wiersz, esej, wspomnienie, 

świadectwo.  Praca powinna być napisana na komputerze czcionką 12, 

maksymalnie 2 strony. 

 

III. Kategoria Multimedialna -  „Jan Paweł II – nasz autorytet”: 

polega na stworzeniu prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint 

(minimum 15, maksimum 25 slajdów) lub film (czas trwania min 5, max 15 

min). 

 

2. Praca musi być indywidualna i nigdzie wcześniej niepublikowana oraz 

nieprzedstawiana na innych konkursach.  

3. Każda praca musi być podpisana (imię i nazwisko, klasa) . 

4. Prace należy dostarczyć do p. Zofii Ilwickiej lub p. Katarzyny Kozłowskiej do 

14.04.2014r. 

5. Zgłoszenie udziału do konkursu, poprzez przesłanie pracy konkursowej, jest 

równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika 

przez organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. 

 Każdy uczestnik, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich 

weryfikacji, zgłoszenia modyfikacji bądź wystąpienia o i usunięcie. 

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

nastąpi dnia 28 kwietnia 2014 r.  

 

 

 



 

 

§4 

Kryteria oceniania prac 

 

I. W kategorii plastycznej komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

  zgodność z tematem  

  estetyka wykonania  

  oryginalność pracy  

  wartości artystyczne  

 

II. W kategorii literackiej komisja będzie kierować się następującymi kryteriami: 

  zgodność z tematem   

  oryginalność pracy  

  zgodność z zasadami języka polskiego (poprawność) 

 

III. W kategorii multimedialnej komisja będzie kierować się następującymi 

kryteriami: 

  zgodność z tematem   

  oryginalność pracy 

  jakość wykonania 

  poprawność wykonania 

 

§5 

Nagrody 

 

W każdej kategorii przewidziane są dyplomy i nagrody za zajęcie I, II, III miejsca. 

 

Miejsce I : nagroda niespodzianka, 30 punktów z zachowania, list żelazny na cały 

wybrany dzień oraz  

 w kategorii plastycznej ocena cząstkowa „6” z religii, 

 w kategorii literackiej ocena cząstkowa „6” z religii i języka polskiego, 

 w kategorii multimedialnej ocena cząstkowa „6” z religii i określonego 

przedmiotu informatycznego; 

 

Miejsce II : 20 punktów z zachowania, list żelazny na jedną lekcję z wybranego 

przedmiotu oraz 

 w kategorii plastycznej ocena cząstkowa „6” z religii, 

 w kategorii literackiej ocena cząstkowa „6” z religii i języka polskiego, 

 w kategorii multimedialnej ocena cząstkowa „6” z religii i określonego 

przedmiotu informatycznego; 

 

Miejsce III : 10 punktów z zachowania oraz 

 w kategorii plastycznej ocena cząstkowa „5” z religii, 

 w kategorii literackiej ocena cząstkowa „5” z religii i języka polskiego, 

 w kategorii multimedialnej ocena cząstkowa „5” z religii i określonego 

przedmiotu informatycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU 

NA NAJŁADNIEJSZY WYSTRÓJ KLASPRACOWNI 

 „ Jan Paweł II – Papież młodych” 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem konkursu jest Szkolne Koło Caritas w ZSEiI im. KEN  w Giżycku 

(opiekunowie: p. Katarzyna Kozłowska i p. Zofia Ilwicka). 

2. Cele konkursu:  

 rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem bł. Jana Pawła II, 

 przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II, 

 upamiętnienie Wielkiego Rodaka, 

 integracja zespołów klasowych, 

 motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy, jego estetykę, 

 podtrzymywanie polskich tradycji, 

 kształtowanie świadomości religijnej. 

II. Zasady konkursu 

1. Wystroju klasopracowni należy dokonać do 16.04.2014r. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. 

3. Ocenie podlegać będą: 

 zgodność wystroju z tematem, 

 oryginalność wystroju, 

 wartości artystyczne, 

 zaangażowanie klasy. 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu 

1. Wygląd klasopracowni oceni jury w składzie: 2 nauczycieli nie będących 

wychowawcami klas I-III oraz  2-3 przedstawicieli SKC.  

2. Każdy członek komisji konkursowej będzie mógł przyznać punkty w skali od 0 do 5. 

Punkty zostaną zsumowane i klasa, która otrzyma ich największa ilość wygrywa 

konkurs, zajmując I miejsce. Proporcjonalnie do uzyskanej liczby punktów 

poszczególne klasy zdobędą odpowiednio miejsce II lub III. 

3. Nagrody: 

 

Miejsce I : nagroda niespodzianka dla całej klasy oraz możliwość wyjścia na ognisko klasowe.   

Miejsce II: wybrany dzień wolny od odpytywania,  klasówek, kartkówek. 

Miejsce III: wybrany dzień wolny od odpytywania.           

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

REGULAMIN ELIMINACJI 

„JEDEN Z DZIESIĘCIU” 

 

1. Tematyka konkursu jest związana z postacią Błogosławionego Jana Pawła II, tj. 
podróże, wizyty, spotkania, życie, dokumenty, rodzina, kapłaństwo. 

2. Eliminacje składają się z testu, który trwa 40 minut i zawiera 30 pytań (a,b,c). 
3. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
4. Każdemu z uczestników zostanie przydzielone indywidualne stanowisko. 
5. Dziesięciu graczy z najwyższą liczbą punktów wystąpi w finale. 
6. W przypadku, gdy kilku zawodników osiągnie tę samą liczbę punktów i liczba 

osób kwalifikujących się do finału przekroczy dziesięć, organizator zastrzega 
sobie możliwość wyłonienia finałowej dziesiątki w drodze dodatkowej eliminacji 
kwalifikacyjnej. 

7. W czasie trwania eliminacji uczestnicy nie mogą używać urządzeń 
elektronicznych oraz innych pomocy naukowych. 

 

Eliminacje odbędą się 16.04.2014r. o godzinie 9:50 w auli szkolnej. 

 

 

  

 


