
 
 

 

     VI edycja KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO            
          DLA PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ im. JANA PAWŁA II        

   „PATRON W WIERSZU I OBRAZIE – TWORZĘ Z RODZICAMI”     

I.   Cele konkursu:  

- upowszechnienie wiedzy uczniów o Ojcu Świętym, w szczególności jego życiu, 
nauczaniu, przesłaniach, jakie nam zostawił, Jego drodze do świętości; 
- umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną twórczość dzieci i rodziców; 
- rozwijanie wyobraźni dzieci oraz ich plastycznych i literackich umiejętności; 

                                     - integrowanie Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II; 
                                     - prezentowanie i popularyzowanie twórczości literackiej i plastycznej uczestników; 
 

II.   Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym 
 

III.  Oceny prac dokona Komisja w składzie: 
             Dorota Zimnoch, Natalia Sylwestruk, Sylwia Krasucka 
 

IV.  Uczestnicy:  
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych 
oraz ich rodziców z terenu województwa podlaskiego tworzących Podlaską Rodzinę Szkół Jana Pawła II. 
2. Kategorie uczestników: 
 grupa I – dzieci przedszkolne i oddziały przedszkolne 
 grupa II - uczniowie klas I - III  
 grupa III- uczniowie klas IV – VI 
 grupa IV – uczniowie szkół specjalnych 

 

V.   Zasady konkursu: 

1. Uczestnicy przygotowują wspólnie z rodzicami wiersz związany z Janem Pawłem II – w tym roku 
upamiętniamy pobyt Papieża w Drohiczynie lub rocznicę chrztu Polski; 
2. Prace powinny być napisane na komputerze, utwory nie mogą być krótsze niż 12 wersów; 
3. Każda praca literacka powinna być zilustrowana; 
4. Prace plastyczne powinny być związane z treścią wiersza, wykonane na kartkach formatu A-4 bloku 
technicznego dowolną techniką (mocowanie trwałe, wystrzegać się należy elementów wypukłych); 
5. Każda praca (wiersz i rysunek) na odwrocie powinny być sygnowane imieniem i nazwiskiem twórcy; 
6. Do prac należy dołączyć wypełniony załącznik. 
7. Prace pozostają u organizatora celem wykorzystania w ramach prowadzonego konkursu. 

               

VI.  Kryteria i sposób oceny prac: 

- praca literacka i plastyczna zgodna z regulaminem, 
- wiersz napisany bezbłędnie – poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna, 
- zastosowanie środków poetyckich, 
- estetyczność i oryginalność wykonanych prac plastycznych, 

       

VII.  Termin nadsyłania prac do 23 maja 2016 r.   
 

VIII.  Nagrody: W każdej kategorii komisja wyróżni 3 najciekawsze prace. Laureaci otrzymają nagrody 
rzeczowe i dyplomy w dniu podsumowania (lub termin późniejszy – nagród nie wysyłamy). 

 

IX.  Patroni oraz sponsorzy Konkursu: Raisa Rajecka – Wójt Gminy Bielsk Podlaski, Sławomir Mazur – 
Proboszcz Parafii pw. WNMP w Łubinie Kościelnym, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łubinie Kościelnym. 

 

        Podsumowanie konkursu odbędzie się  09 czerwca 2016 r. 
 

Uwaga! Organizatorzy zastrzegają prawo zmiany regulaminu.                                                                    
  


