
REGULAMIN KONKURSU 
 

„Święty Jan Paweł II - człowiek pokoju, nadziei i odwagi” 

dla uczniów klas I-VIII 

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie 

 

§1 Organizator 

 

Organizatorem konkursu „Święty Jan Paweł II - człowiek pokoju i nadziei i odwagi”  jest Szkoła 

Podstawowa nr 18 w Rzeszowie. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację konkursu są 

nauczyciele religii ks. Paweł Samborski, ks. Michał Piętka, ks. Mateusz Rachwalski, mgr Renata 

Tokarczyk, mgr Maciej Wojtaszek. 

§2 Temat 

 

Mając na uwadze fakt, że  w roku 2020 jest obchodzona 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły 

głównym tematem Konkursu jest ukazanie Jana Pawła II jako człowieka radosnego, odważnych 

czynów i wprowadzającego pokój. Wkraczający w dorosłość Karol Wojtyła mierzył się najpierw 

z trudną rzeczywistością wojny, a później jako kapłan oraz głowa Kościoła diecezjalnego  

i powszechnego konfrontował się z komunizmem na świecie i w Polsce. Jan Paweł II z odwagą 

i otwartością podróżował w różne rejony świata i spotykał się z milionami ludzi oraz mimo 

widocznej choroby pozostał aktywny do końca życia. Temat konkursu brzmi następująco: 

„Święty Jan Paweł II - człowiek pokoju i nadziei i odwagi” 

 

§3 Cel konkursu 

 

1. Przypomnienie życiorysu i głównych wątków dziedzictwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II ze 

szczególnym uwzględnieniem okresu biskupstwa oraz pontyfikatu.  

2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II na temat wierności prawdzie, odwadze 

postępowania zgodnie ze swoim sumieniem, obrony wartości i rodziny. 

3. Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla  dzieci i młodzieży.  

 

§4 Uczestnicy 

 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej. 

 

§5 Formy konkursowe: 

 

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych: 

1. Klasy 1-III szkoły podstawowej (tylko praca plastyczna przedstawiająca postać Jana Pawła 

II lub jego portret, format A4 ) 



2. Klasy IV-VI szkoły podstawowej (praca plastyczna lub lapbook, praca dotycząca wybranej 

sceny z życia Świętego Jana Pawła II, format A3 lub 2x A4) 

3. Klasy VII - VIII (komiks lub prezentacja w programie PowerPoint przedstawiająca życie  

i śmierć Świętego Jana Pawła II,  format papierowy 4 x A4) 

 

§6 Warunki uczestnictwa 

 

Uczestnik konkursu przedstawia jednej z osób koordynujących konkurs (§1) samodzielnie  

przygotowaną formę pracy (plastyczna, lapbook, komiks lub prezentację Power Point). Praca 

powinna być wykonana i oddana z starannością i dbałością. 

 

§7 Termin składania prac 

 

Prace należy złożyć do 07.10.2020 r. do  jednej z osób koordynujących konkurs (§1) 

 

§6  Ocenianie prac 

 

Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące elementy: metoda i 

technika wykonania pracy oraz staranność. Prace, które nie będą dostosowane do form 

konkursowych i warunków uczestnictwa nie będą brane pod uwagę. 

 

§7 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

 

Komisja konkursowa spośród uczestników wyłoni 1 laureata konkursu oraz 3 uczestników, 

których prace będą wyróżnione, w każdej grupie wiekowej. Ogłoszenie wyników i wręczenie 

nagród oraz wyróżnień nastąpi w dn. 16.10.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 18 w Rzeszowie. 

 

 

 


