REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU W RAMACH OBCHODÓW ROKU
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ORAZ STULECIA URODZIN NASZEGO PATRONA
pod hasłem:

„Przyszłość jest w waszych sercach i rękach”.
SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE
Przygotowując się do realizacji zadań związanych z ustanowieniem przez Sejm 2020
roku - Rokiem Świętego Jana Pawła II, a także do obchodów stulecia urodzin naszego
Patrona, na dzień 18 maja zaplanowany był uroczysty koncert dedykowany Wielkiemu
Rodakowi oraz szereg innych działań, które w naszych planach miał zwieńczyć listopadowy
XX Jubileuszowy Międzywojewódzki Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży.
Niestety, te uroczystości się nie odbędą, los sprawił, że tę wyjątkową rocznicę urodzin
Jana Pawła II świętować będziemy w nieoczekiwanej formie. Być może jest to właśnie ten
moment, aby zatrzymać się na chwilę, uświadomić sobie, jak wielkim darem jest Jego
nauczanie.
Dla wielu młodych Jan Paweł II jest Osobą, której obecności nie dane było
doświadczyć. Drodzy Uczniowie, spróbujcie teraz w zaciszu domowej atmosfery przy
pomocy rodziców, dziadków „spotkać” się z Patronem, poznać Jego historię życia i drogę do
świętości.
Proszę Rodziców o pomoc w przybliżaniu dzieciom Osoby i Czynu Jana Pawła II.
Jednocześnie zwracam się do dorosłych o pozostawienie dzieciom swobody wypowiedzi.
Udział w tym konkursie powinien mieć formę szczerej, autentycznej i samodzielnej pracy.
Każdy młody człowiek potrafi zaskoczyć świat dorosłych wyobraźnią i niekonwencjonalną
oceną otaczającej rzeczywistości.
Zwracam się do wszystkich uczniów, aby każdy z Was, bez względu na zdolności
i zainteresowania, tak jak czuje i potrafi, złożył hołd Patronowi szkoły. Stwórzmy wszyscy
razem wirtualny album poświęcony życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Zapraszam do
interpretacji barwą i poetycką przenośnią wybranych przesłań, które Ojciec Święty przekazał
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przyszłym pokoleniom do realizacji. Wasze prace plastyczne i literackie zostaną
opublikowane na szkolnej stronie internetowej.
Konkurs dedykowany Ojcu Świętemu realizowany będzie w szczególnym czasie.
Terminy realizacji konkursu przyporządkowane zostały do ważnych dat i rocznic:
18 maja -100 rocznica urodzin Jana Pawła II
12 czerwca – 21. rocznica poświęcenia przez Ojca Świętego tablicy upamiętniającej nadanie
szkole imienia Jana Pawła II (Sandomierz 1999 r.)
19 czerwca – 21. rocznica uroczystego odsłonięcia tablicy.
§ 1. Uczestnicy konkursu
W ramach konkursu pracować będziecie w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
PLASTYKA
Grupy wiekowe w tej kategorii:
- dzieci wychowania przedszkolnego,
- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.
POEZJA
Grupy wiekowe w tej kategorii:
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Grupy wiekowe w tej kategorii:
- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.
§ 2. Prace konkursowe
PLASTYKA
Prace plastyczne wykonane przez wychowanków oddziału przedszkolnego oraz uczniów
kl. I-III mogą być poświęcone Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który jako Syn polskiego
narodu – Pielgrzym głosił całemu światu nauczanie oparte na poszanowaniu ojczystej ziemi,
godności człowieka, kultury i tradycji narodowej. Mogą być także własną ilustracją piękna
polskiej ziemi, troską o jej środowisko naturalne w myśl przesłania Jana Pawła:
„Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”
Prace plastyczne wykonane przez uczniów kl. IV-VI powinny być interpretacją słów
Jana Pawła II: „ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!” wypowiedzianych
do narodu polskiego w Warszawie podczas I pielgrzymki do Polski w 1979 r., które stały się
wezwaniem do przemiany społeczeństwa i obudził w sercach rodaków pragnienie
sprawiedliwości i wolności.
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Uczniowie kl. VII-VIII w kompozycjach plastycznych zinterpretują słowa Jana Pawła II
wypowiedziane w Toronto podczas Światowych Dni Młodzieży w 2002 r. - „Przyszłość jest
w waszych sercach i rękach”.

POEZJA
Utwory poetyckie - to autorska interpretacja dowolnie wybranego przez uczniów przesłania
Jana Pawła II:
„ Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”.
„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”.
„Wstań, nie skupiaj się na słabościach i wątpliwościach, wyprostuj się… wstań i idź”.
„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia
całe życie”.
„Przyszłość jest w waszych sercach i rękach”.
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Temat prezentacji: Droga do świętości
W prezentacji należy zamieścić najważniejsze wydarzenia z życia Jana Pawła II oraz
ukazać Wielkość Jego kapłańskiej pracy. Powinna to być swoista „pielgrzymka po szlakach”
Jana Pawła II od narodzin po moment odejścia do Domu Ojca i Jego pożegnanie przez
społeczność całego świata. W celu właściwego odbioru treści, w prezentacji powinny
dominować elementy graficzne uzupełniane tekstem, który powinien zawierać najważniejsze
informacje.
§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
W każdej grupie wiekowej pracę plastyczną należy wykonać na formacie A4 lub A3
w następujących technikach plastycznych wybranych przez autora:
 kompozycja malarska wykonana farbami,
 rysunek kolorowy wykonany pastelami, kredkami.
Pracę należy sfotografować (zdjęcie powinno być wyraźne, dobrej jakości) i wysłać jako plik
graficzny w załączniku na adres przeglad56@interia.pl
Oprócz pracy plastycznej w załączniku, wiadomość wysłana e-mailem powinna zawierać
następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
Prace należy przesyłać do dnia 30 maja 2020 r.
Prace literackie należy przesyłać w formie elektronicznej na adres
przeglad56@interia.pl . Wiersze należy zapisać w programie Microsoft Word, Microsoft
WordPad) i przesłać w formie załącznika. Wiersze powinny być sformatowane zgodnie
z zamysłem autora i napisane poprawnie pod względem ortograficznym.
Pod pracą literacką należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
Prace należy przesyłać do dnia 30 maja 2020 r.
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Prezentację multimedialną wykonaną w programie PowerPoint należy przesłać
w formie załącznika na adres przeglad56@interia.pl
Oprócz prezentacji, wiadomość wysłana e-mailem powinna zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
W przypadku dużej pojemności pliku i kłopotów z wysłaniem emailem można:
 prezentację zapisać jako PDF,
 podczas wysyłania skorzystać z darmowej wersji WeTransfer (internetowej usługi
przesyłania plików komputerowych),
 podać link publikacji.
Prace należy przesyłać do dnia 30 maja 2020 r.
§ 4. Ocena prac i nagrody
Nadesłane prace oceni profesjonalne jury: w składzie: Małgorzata Żurecka - poetka,
wiceprezes Związku Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie i Krzysztof Kwasiżur – poeta,
pisarz, krytyk literacki, publicysta, Józef Sroka - artysta plastyk - dyrektor Spółdzielczego
Domu Kultury w Stalowej Woli oraz Anna Sobolewska – artysta plastyk, pracownik
Spółdzielczego Domu Kultury.
Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii i grupie wiekowej.
Dodatkową nagrodą dla uczestników będzie internetowa publikacja.
§ 5. Postanowienia końcowe
Ogłoszenie wyników konkursu - 12 czerwca w 21. rocznicę poświęcenia przez Ojca
Świętego tablicy upamiętniającej nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
Odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu, organizację pracy jury, publikację na
szkolnej stronie internetowej - nauczyciele: świetlicy i biblioteki szkolnej.
Odpowiedzialni za motywowanie uczniów do udziału, konsultacje i porady:
nauczyciele języka polskiego, plastyki i wychowawcy.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Pysznicy
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