
REGULAMIN 

 KONKURSU ZORGANIZOWANEGO  

Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY  

 dla uczniów klasy I do VI  

Szkoły podstawowej w Mesznej 

pod hasłem:  

 

 

Cel i tematyka konkursu: 

Z OKAZJI DNIA PATRONA SZKOŁY ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

PLASTYCZNO-LITERACKIM. CELEM TEGO KONKURSU JEST ZACHOWANIE W 

PAMIĘCI, WSPOMNIENIACH, W SERCU POSTACI JANA PAWŁA II, PATRONA 

NASZEJ SZKOŁY. 

 Konkurs plastyczny dla dzieci klas I-III. 

Forma: historyjka obrazkowa lub komiks. 

Temat: "Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z św. Janem Pawłem II".  

 

 Konkurs literacki dla uczniów klas 4-6. 

Temat: uczestnicy konkursu powinni opisać wspomnienia swoich bliskich 

( mamy, taty, cioci, wujka, babci, dziadka) związanych z wizytami Jana 

Pawła II             na ziemi polskiej. 

Forma: wywiad lub opowiadanie.  

 

 

 



Zasady konkursu: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy od I do VI szkoły podstawowej. 

2. Konkurs plastyczny dla dzieci klas I-III. Forma: historyjka obrazkowa lub 

komiks. Temat: "Jak wyobrażam sobie moje spotkanie z św. Janem Pawłem II". 

3. Konkurs literacki dla uczniów klas 4-6. Temat: uczestnicy konkursu powinni 

opisać wspomnienia swoich bliskich ( mamy, taty, cioci, wujka, babci, dziadka) 

związanych z wizytami Jana Pawła II na ziemi polskiej. Forma: wywiad lub 

opowiadanie.  

4. Prace konkursowe należy nadesłać w terminie od 15.03.-23.04.2021 r.  

5. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych 

w niniejszym regulaminie.  

6. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę konkursową.  

7. Prace plastyczne dzieci z klas I-III mogą przynosić bezpośrednio do szkoły,  

( prace można złożyć u wychowawcy, w sekretariacie lub p. Mirosławie Kryger), 

natomiast prace literackie proszę przesyłać na adres:   

miroslawa.kryger@meszna.edu.pl 

Każda osoba, która wyśle pracę drogę elektroniczną, dostanie informację 

zwrotną.  

8. Ze względu na udział w konkursie uczestników nieletnich należy załączyć 

pisemną zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych w celu 

związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą (załącznik nr 1 - 

oświadczenie rodzica/opiekuna).  

Nagrody: 

1. Autorom najlepszych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

2. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom za udział w konkursie.  

3. Lista nagrodzonych autorów fotografii zostanie opublikowana na stronie 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej.  

 



Komisja oceniająca: 

1. Organizator powołuje Komisję Oceniającą Konkursu.  

2. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznawania miejsc exaequo. Decyzje jury 

będą ostateczne.  

3. Zadaniem komisji oceniającej jest: 

a) kwalifikacja zgłoszonych prac do udziału w konkursie,  

b) ocena zgłoszonych prac,  

c) przyznanie nagród,  

d) wybór prac przeznaczonych na wystawę oraz nagrodzonych drukiem  

w prasie lokalnej. 

4. Przy ocenie zdjęć uwzględnia się: 

a) kryteria merytoryczne,  

b) wartość artystyczną,  

c) jakość techniczną i poziom techniczny prac, 

d) samodzielność wykonanej pracy. 

5. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach przez Organizatora 

mailowo.  

6. W części podsumowującej konkurs zostanie wydany album     z pracami 

dzieci, który podarujemy w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Mesznej, do Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach oraz do Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.  

 

 


