
                           To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach 

                                                                                                                              Jan Paweł II 

 

 

Konkursy tematyczne 

dla uczniów Zespołu Szkół w Krzepicach 

w roku szkolnym 2019/2020 

„Papieskie Konkursy na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II” 

 

REGULAMIN 

  

§ 1 

Cele Konkursu 

1. Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego 

rodaka, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju. 

2. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski. 

3. Przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata. 

4. Wdrażanie zasad nauczania Jana Pawła II w codzienne życie. 

5. Uczestnictwo w obchodach 100 – lecia urodzin Karola Wojtyły. 

§ 2 

Uczestnicy 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, dostępne dla każdego ucznia Liceum 

Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego i Szkoły Branżowej w Krzepicach. 

 

§ 3 

Organizatorzy 

1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół w Krzepicach –                                        

Mariola Kempińska – Kulej i Aleksandra Szukała. 

 

§ 4 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki i sposób przeprowadzenia Konkursu „Papieski Konkurs na 100 

lecie urodzin św. Jana Pawła II”. 

2. Do 1 kwietnia 2020r. nastąpi ogłoszenie regulaminu Konkursu na stronie internetowej 

Organizatora Konkursu – Zespołu Szkół w Krzepicach. 



3. Zgłoszenie uczestników do poszczególnych konkursów następuje u Organizatorów. Adresy 

e-mail: mariola.kulej@gmail.com, aszukala46@gmail.com  

4. Organizatorzy powołują Komisje Konkursowe. 

 

§ 5 

Zasady konkursów 

Uczeń ma możliwość wyboru jednej z trzech kategorii konkursu papieskiego: 

I Konkurs biograficzny „Karol Wojtyła – Jan Paweł II” 

1. Formuła konkursu – test składający się z pytań zamkniętych i otwartych; trwa 45 minut.                                                              

2. Zakres tematyczny l etapu: biografia Karola Wojtyły – dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, 

biskupstwo, wybór na Stolicę Piotrową i pontyfikat.                                                                                

3. Konkurs odbędzie się po zakończeniu stanu epidemii i powrocie do szkoły.                                                                                

Bibliografia: 

• M. Burghardt, Wadowickie korzenie Karola Wojtyły, Wadowice 2013, rozdz. III i V. 

- Rozdział 3 (.pdf) 

- Rozdział 5 (.pdf) 

• B. Stefańska, Jan Paweł II. Człowiek odwagi. Zarys biografii, Centrum Myśli Jana Pawła II, 

2019 

• strona : www.santojp2.pl – (zakładka: młodość, kapłaństwo). 

Linki: (https://santojp2.pl/mlodosc/ , https://santojp2.pl/kaplanstwo/ ) 

II Konkurs literacki inspirowany słowami Świętego Jana Pawła II: „ Dla chrześcijanina 

sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas 

wyróżnia”. 

1. Formuła konkursu – mała forma prozatorska (opowiadanie) zainspirowana ww. słowami 

Świętego Jana Pawła II.                                                                                                                          

2. Samodzielnie zredagowany tekst o charakterze literackim o objętości nieprzekraczającej 4                            

strony znormalizowanego druku – czcionka 12 Times New Roman.                                                                    

3. Prace należy opisać wg wzoru – imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres e-mail.                                                  

4. Termin składania prac – 8 maj 2020r. Prace należy wysyłać do Organizatorów na adresy e-

mail: mariola.kulej@gmail.com, aszukala46@gmail.com. 

III Konkurs plastyczny „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” 

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem – „Pielgrzymi szlak 

Jana Pawła II” (podróże w czasie Pontyfikatu).                                                                                                      

2. Format prac: A3 lub A4.                                                                                                          

3. Technika wykonania – plakat.                                                                                                

4. Do pracy powinna być dołączona metryczka: imię, nazwisko, szkoła, klasa, adres e-mail.                       

5. Prace należy składać u Organizatorów do momentu zakończenia stanu epidemii – zdjęcia 

prac plastycznych przesyłać do 8 maja 2020r. na adresy e-mail: mariola.kulej@gmail.com, 

aszukala46@gmail.com . Po powrocie do szkoły prace należy złożyć w gabinecie Pedagoga 

Szkolnego.                             

6. Komisja weźmie pod uwagę:                                                                                                    

 zgodność z tematyką konkursu 

 oryginalność spojrzenia autora na tematykę 

 walory artystyczne 

 samodzielność wykonania pracy. 
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§ 6 

Rozstrzygnięcie konkursów 

1. Rozstrzygnięcie konkursów odbędzie się 18 maja 2020r. podczas apelu szkolnego z okazji 

100 – urodzin Świętego Jana Pawła II.                                                                                             

2. W każdym konkursie zostaną przyznane odrębnie miejsca od pierwszego do trzeciego.                     

3. Laureaci konkursu literackiego będą mieli możliwość publicznego zaprezentowania swoich 

prac podczas apelu szkolnego 18 maja 2020.                                                                                      

4. Prace plastyczne zostaną wystawione podczas ww. apelu.  

 

§ 7 

Nagrody 

1. Laureaci poszczególnych konkursów otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

§ 8 

Ochrona danych osobowych 

1. Przez zgłoszenie udziału w Konkursie uczestnik bądź rodzice lub opiekunowie prawni 

uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez 

Organizatorów. 

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

 


