
Zaproszenie 
W ramach przygotowań do zbliżającego się już XVI 

Dnia Papieskiego serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczniów naszej szkoły do udziału w  

 

SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM  

pt.:  „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II 

 W OCZACH DZIECKA”   
pod honorowym patronatem : 

Ks. Eugeniusza Zarębińskiego, Proboszcza Parafii św. Stanisława bm 
 

Organizatorzy konkursu: katecheci 
s. Anna, s. Iwona, ks. Emil , ks. Daniel  
 

Cele konkursu: 
 Popularyzacja osoby Jana Pawła II, wyrażanie wdzięczności i szacunku Papieżowi, 
 Rozbudzanie zainteresowania świętością Jana Pawła II i jego gestami miłosierdzia, 
 Integracja środowiska szkolnego wokół wartości zawartych w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, 
 Umożliwienie dzieciom  prezentacji  talentów artystycznych. 

Zasady  uczestnictwa  w  konkursie:  
 uczestnikami są uczniowie klas I-VI i Gimnazjum, których prace będą oceniane w 3 grupach 

wiekowych: 1) klasy I – III SP    2) klasy IV – VI SP     3) I - III Gimnazjum 
W każdej grupie wiekowej będą przyznane po 3 nagrody i wyróżnienia.          

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem XVI Dnia Papieskiego   
„Jan Paweł II - bądźcie świadkami miłosierdzia" 

 prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, 
techniki mieszane w formacie A3 lub A4 (uczniowie wykonują prace przedstawiające 
świętość Jana Pawła II w jego codziennych gestach miłosierdzia); 

 praca nie może być zbiorowego autorstwa; praca nie może być zwinięta w rulon lub zniszczona 
 prace podpisujemy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, klasa, opiekun katecheta. 

Kryteria oceny:  

 zgodność pracy z tematem konkursu 
 ciekawe ujęcie tematu     
 pomysłowość , estetyka i ogólne wrażenie  

 

Wyniki konkursu -  prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie w 

Kościele Parafialnym w połowie października 2016r., a następnie w naszej szkole; wręczenie nagród i 

dyplomów będzie miało miejsce podczas akademii o Janie Pawle II w niedzielę 16 października 

2016r. o godz. 11.00 – również w Kościele Parafialnym. 

Prace należy składać u katechetów do wtorku 11 października 2016r. 

Postanowienia końcowe 
Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatorów i mogą zostać 
przez niego wykorzystane w celu przybliżenia dzieciom osoby Jana Pawła II.  

Życzymy udanych pomysłów, dobrej i owocnej pracy oraz wielu nagród!!!  


