
Międzyszkolny Konkursu Plastyczny 

„Droga do świętości papieża Jana Pawła II” 

 
"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,  

nie przez to, kim jest,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi."  

Jan Paweł II  

 

REGULAMIN 
 

I Organizator 

  

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów 

 

II Cele konkursu  

 

Szkolny Konkurs Plastyczny ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat życia i nauczania 

naszego Patrona Szkoły oraz motywowanie do naśladowania Ojca Świętego Jana Pawła II, 

a także odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności 

sławnego Polaka.  

W ten sposób chcemy przygotować się do kanonizacji Naszego Wielkiego Rodaka i jeszcze 

lepiej przypomnieć  jego wielkie dzieło, którego w sposób szczególny jesteśmy 

spadkobiercami.  

 

III Cele szczegółowe  

 

 Przygotowanie się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie kanonizacja Jana Pawła II.  

 Utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II jako Wielkim Polaku.  

 Prezentowanie  młodzieży postaci papieża Jana Pawła II jako najwyższego autorytetu 

moralnego współczesnego świata.  

 Propagowanie wartości oraz pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich 

postaw na podstawie nauki Jana Pawła II.  

 Kształcenie wrażliwości widzenia i zdolności poznawczych młodzieży.  

 Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności młodzieży.  

 Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości młodzieży.  

 Integracja nauczycieli, rodziców i dzieci wokół wartości wychowawczych zawartych 

w Jego nauczaniu.  

 Uchronienie od zapomnienia postaci Wielkiego Polaka, jakim był Karol Wojtyła – 

Papież Jan Paweł II.  

 

IV Uczestnicy  

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu 

staszowskiego.  

 

V Warunki konkursu  

 

 Format prac: A3, A4  

 Technika : trwałe techniki malarskie. 

 

 

 



VI Uwagi dotyczące konkursu plastycznego 

 

 Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie.  

 Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie wg wzoru – literami 

drukowanymi.  

  Opis pracy: 

Imię i nazwisko autora pracy, 

Klasa,  

Tytuł pracy plastycznej,  

Adres szkoły.  

 

VII Termin składania prac  

 

Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy składać do końca maja 2014 r. na adres 

szkoły:  

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

ul. Szkolna 11 

28-200 Staszów  

z dopiskiem „Konkurs”. Liczy się data stempla pocztowego.  

Rozstrzygnięcie konkursu 6 czerwca 2014 r. 

Uroczyste wręczenie nagród 17 czerwca 2014 r. w ZSE w Staszowie. 

 

VIII Ocena prac:  

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. 

Warunki oceny prac: 

 Zgodność treści pracy z treścią tematu konkursu.  

 Pomysłowość w przedstawieniu tematu.  

 Technika i estetyka prac.  

 

IX  Dla zwycięzców przewidziano nagrody specjalne:  

 

Organizatorzy zapewniają nagrody dla zdobywców I, II i III miejsca.  

Autorzy prac wyróżnionych otrzymają pamiątkowe dyplomy.  

Prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Wszystkie prace wezmą udział w wystawie 

pokonkursowej zorganizowanej w ZSE w Staszowie 21 październiku 2014 r. podczas 

szkolnej uroczystości papieskiej.  

Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i mogą zostać przez niego 

wykorzystane w celu przybliżania osoby Jana Pawła II.  

 

X  Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej ZSE im. Jana Pawła II 

w Staszowie. 
 

 


