
"Zawsze się raduję, spotykając dzieci.  
Pan Jezus także znajdował w tym radość! " 

Bł. Jan Paweł II 

 

Zaproszenie do udziału w konkursie 

 

 W związku z kanonizacją bł. Jana Pawła II, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 r., 

Parafia p.w. św. apostołów Piotra i Pawła oraz Szkoła Podstawowa nr 4 zapraszają do 

udziału w Miejskim Konkursie Plastycznym „ Papież Jan Paweł II oczami dziecka”. 
 

I. Cele konkursu 

1. Rozbudzenie wśród dzieci świętochłowickich  placówek 

kulturalno - oświatowych zainteresowania życiem i naukami papieża 

Polaka.  

2. Przygotowanie do kanonizacji bł. Jana Pawła II. 

3. Rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych. 

4. Prezentacja twórczości plastycznej uczniów świętochłowickich 

szkół szerszemu gronu odbiorców, podczas zorganizowanej wystawy 

pokonkursowej. 

 

II. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką 

(z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i spożywczych) i w formacie 

A3 lub A4. Praca musi być indywidualna i nigdzie wcześniej niepublikowana oraz 

nieprzedstawiana na innych konkursach. Każda praca musi być czytelnie podpisana na 

odwrocie  (imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz  imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, 

pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę). 

 

III. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 

- klasy I-III szkoły podstawowej 

- klasy IV-VI szkoły podstawowej 

 

IV. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Termin przyjmowania prac upływa 

z dniem 15 kwietnia 2014 r.  

V. Oceny i wyboru najciekawszych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

 

VI. Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie się kierować następującymi kryteriami: 

-zgodność z tematem 

-estetyka wykonania 

-oryginalność pracy 

-wartości artystyczne 



 

VII. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody, wyróżnienia i dyplomy. Osoby 

nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie.  

  

VIII. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla uczestników konkursu 

plastycznego nastąpi 24 kwietnia 2014 r. 

W holu szkoły zostanie zorganizowana pokonkursowa wystawa prac młodych artystów. 

Wyeksponowane prace będzie można oglądać od 24 kwietnia do 10 maja 2014 r.  

IX. Dodatkowe informacje  na temat konkursu można uzyskać: 

- pod numerem telefonu   32-245-29-23 , 693-344-200 w godz. 9.00 – 14.00 

- drogą mailową ( w temacie: Konkurs plastyczny): 

Beata Tomaszewska mail: t_beata@o2.pl 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  

DO UDZIAŁU W KONKURSIE  
 
 

 


