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REGULAMIN XIV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

LITERACKO-PLASTYCZNEGO 

“JAN PAWEŁ II – PATRON NAJGODNIEJSZY” 
 

I. Organizatorzy: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zębie, 

Parafia św. Anny w Zębie, 

Gmina Poronin – Administracja Placówek Oświatowych, 

Samorząd Uczniowski przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Zębie, 

Związek Podhalan – Oddział w Zębie. 

 

II. Cele konkursu: 

 propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania i kształcenia; 

 prezentowanie dzieciom i młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu moralnego 

współczesnego świata; 

 eksponowanie związków Papieża z Małopolską, a szczególnie z Podhalem i Tatrami; 

 kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych i literackich; 

 kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw solidarności z rówieśnikami z innych szkół. 

 

III. Kategorie i tematyka prac konkursowych: 

 

 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV – VI  szkoły podstawowej i  klasy  I – III gimnazjum 

Temat: 

1. „Z Janem Pawłem II na pielgrzymim szlaku.” 

   (praca plastyczna, temat dowolny, format dowolny, technika dowolna oprócz malarstwa na szkle i wykonania     

   pracy techniką nietrwałą np. plasteliną, prace należy oprawić w ramkę wykonaną z papieru bądź kartonu). 

 

 

KONKURS LITERACKI 

klasy IV – VI  szkoły podstawowej 

Temat: 

 

1.  Jan Paweł II – obrońca pokoju na świecie. Wykorzystując nauki Ojca Świętego napisz modlitwę (apel), która  

     będzie miała moc wstrzymania konfliktów zbrojnych. 

     Forma: modlitwa, apel. 

 

2.  Jan Paweł II – mój życiowy GPS.  

 Forma: dowolna. 

 

3. Jan Paweł II powiedział, że „ w rodzinie człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane  

    z prawdą i dobrem, uczy się co znaczy kochać i być kochanym, a więc, co konkretnie znaczy być osobą”.   

    Opowiedz, jaka jest Twoja rodzina i co jej zawdzięczasz.   

    Forma: opowiadanie z opisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZĘBIE

 Szkoła Podstawowa im. H. Marusarzówny

Gimnazjum im. Jana Pawła II
34-521 Ząb 6     0(...)18 2071625     gimnazjum_zab@poczta.onet.pl

sp_zab@op.pl
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KONKURS LITERACKI 

klasy I-III gimnazjum 

Temat: 

 

1.  Jan Paweł II powiedział, że „Modlitwa jest siłą słabych i słabością mocnych”.  Wyjaśnij, jak rozumiesz te           

     słowa w odniesieniu do realiów współczesnego życia. 

     Forma: rozprawka.   

  

2.  Gdybyś spotkał Świętego Jana Pawła II osobiście, za co chciałbyś mu podziękować w imieniu wszystkich    

     ludzi na świecie?.   
     Forma dowolna. 

 

3.  Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, albo też droga trudnego piękna życia ludzkiego.  

     Życzę wam właśnie tej drogi, tego trudnego piękna życia ludzkiego”. 

     Jak rozumiesz życzenia skierowane do młodych przez Jana Pawła II w 1979 r. na Jasnej Górze? 

     Forma dowolna. 

 

KONKURS KOMPUTEROWY 

klasy I - III gimnazjum 

Temat: 

 

1.   Jan Paweł II – inicjator Światowych Spotkań Młodzieży.     

 

2.    Jan Paweł II - patron rodziny. 

        Opracowanie w programie Power Point. 

        Prace przyjmujemy na płytach CD. 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursach: 

 konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z woj. małopolskiego, 

 organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne, 

 po przeprowadzeniu etapu szkolnego na szczebel wojewódzki można wytypować nie więcej niż: 

a)    w konkursie plastycznym I – III SP – 4 prace 

b)   w konkursie plastycznym IV – VI SP - 4 prace 

c)    w konkursie plastycznym I – III gimnazjum – 4 prace 

d)    w konkursie literackim IV - VI SP - 3 prace 

e)    w konkursie literackim I – III gimnazjum - 3 prace 

f)    w konkursie multimedialnym  I – III gimnazjum - 3 prace 

 

Uwaga opiekunowie ! 

 

             Zachęcamy do wzięcia udziału w „mini” konkursie tj. do zaproponowania tematu i formy pracy literackiej dla klas IV – 

VI SP i klas I – III gimnazjum na kolejną edycję Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego – „Jan Paweł II – Patron 

Najgodniejszy”. 

Przewidziane dyplomy i nagrody. 

 

1. Do każdej pracy powinna być załączona metryczka pisana drukowanymi literami najlepiej komputerowo według następującego 

wzoru: 

 

Imię i nazwisko uczestnika ......................................................................................  

Klasa.......................................................................................................... ................ 

Dokładny adres szkoły...............................................................................................  

Imię i nazwisko opiekuna...........................................................................................  

Aktualny telefon szkoły (wraz z numerem kierunkowym)......................................... 

 

2. Termin nadsyłania prac: 09. 03. 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego). 

     Adres organizatora konkursu: 

     GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZĘBIE 

     34-521 ZĄB 6 z dopiskiem: KONKURS 

 

3. Przysłanie  przez uczestników  większej  liczby  prac  niż  podano  w  regulaminie,  oraz brak metryczki   

    wykluczają szkołę z udziału w konkursie. 
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4. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. 

 

V.  Oceny nadesłanych prac dokonają komisje powołane przez organizatora konkursu. 

 

VI.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lokalnych środkach masowego przekazu i na  stronie internetowej Gminy Poronin  

– www. poronin.pl w zakładce  do pobrania  

      do 30. 04. 2015r. 

       O wynikach nie będziemy informować telefonicznie. 

 

VII. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 16.05.2015 r. (sobota) o godz. 1000 w budynku Gimnazjum  

          im.  Jana   Pawła  II w Zębie. 

 

VIII.  Organizator  nie  wysyła pocztą nagród  i wyróżnień laureatom.  Nagrody  i  wyróżnienia  nie  odebrane  do   

          dnia 30.06.2015 r. przechodzą na własność organizatora konkursu. 

 

 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania części fragmentu lub całości prac do publicznej prezentacji 

     w czasie podsumowania kolejnych edycji Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Plastycznego – „Jan Paweł II – 

     Patron Najgodniejszy”. 

 

X. Dodatkowe informacje można uzyskać w każdy poniedziałek w godz. od  900-1100 

      pod numerem tel.(018)20 716-25 

 

XI. Niniejszy regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl –  

      w zakładce do pobrania. 

        

 

 

 

 

 

                                                     W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

                                                        Dyrektor Zespołu Szkół w Zębie 

                                                   Bożena Bobak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poronin.pl/
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         W roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół w Zębie organizowana jest XIV 

Edycja Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego  „Jan Paweł II – Patron 
Najgodniejszy”. 

         Niniejszy regulamin został ogłoszony w naszej szkole w Dniu Święta Patrona 
Szkoły Jana Pawła II - 3 listopada 2015 r. podczas uroczystości ślubowania klas I 

gimnazjum. 
         Do udziału w konkursie zapraszamy serdecznie wszystkie szkoły  

z województwa małopolskiego oraz Gminy Poronin. 
         Regulamin konkursu zostanie zamieszczony w dniu 04.11.2014 r. 

na stronie internetowej Gminy Poronin www.poronin.pl – w zakładce do pobrania.  
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