
 Regulamin konkursu plastycznego
„Jan Paweł II -  Nauczyciel świętości”

organizowanego w ramach Gminnych Obchodów Uroczystości Kanonizacji 
bł. Jana Pawła II

Organizator konkursu:
Zespół Szkół w Kluczkowicach
Opolskie Centrum Kultury w Opolu lubelskim

  
Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem:

➢ Burmistrza Opola Lubelskiego 
➢ Proboszcza  parafii  pod  wezwaniem  Najświętszej  Marii  Panny  w  Opolu 

Lubelskim

 Adresat konkursu:
Do udziału zapraszamy uczniów gimnazjów gminy Opole Lubelskie.

Cele konkursu:
1. Propagowanie  wiedzy o Janie Pawle II

➢ fascynacja osobowością Jana Pawła II,
➢ kontakty Jana Pawła II z ludźmi całego świata,
➢ być dobrym jak Jan Paweł II
➢ kochać ludzi jak Jan Paweł II
➢ być świętym jak Jan Paweł II

2. Kultywowanie pamięci o papieżu.
3. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności uczniów.
4. Pobudzenie aktywności twórczej.

Zadania konkursowe:
Udział w konkursie plastycznym  polega na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej 
na temat „ Jan Paweł II – Nauczyciel świętości”.
Format pracy – arkusz A 3
Praca może być wykonana dowolną techniką (farby, kredki, pisaki, wyklejanki, itp.).
Na odwrocie powinny się znajdować dane wykonawcy pracy:

➢ imię i nazwisko wykonawcy pracy
➢ nazwa szkoły/przedszkola
➢ wiek
➢ imię i nazwisko opiekuna

Prosimy o dostarczenie trzech prac z każdej szkoły.

Termin składania prac.
Prace konkursowe należy składać w siedzibie organizatora Zespole Szkół w Kluczkowicach 
do dnia 11 kwietnia 2014 r. 

Ocena zadania konkursowego.
Oceny prac dokonuje komisja.



Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
➢ technika wykonanej pracy,
➢ kompozycja – przejrzyste i czytelne prezentowanie treści,
➢ oryginalność,
➢ pracochłonność,
➢ estetyka
➢ myśl przewodnia pracy.

Laureaci, nagrodzeni.
Laureatami konkursu zostanie 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej. Przewidywane są 
również wyróżnienia.  Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom pamiątkowy.  Laureaci 
otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie              w Opolskim Centrum Kultury od dnia 25 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia  
2014 r.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych prac zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

➢  Zespołu Szkół w Kluczkowicach: www.zskluczk.webd.pl     
➢  OpolskiegoCentrum Kultury: www.ockopolelubelskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 26 kwietnia 2014 r.
Nagrodzeni uczniowie zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród w Opolskim 
Centrum Kultury. Informacje  o dokładnym terminie  zostaną przekazane laureatom do dnia 
16 kwietnia 2014 r. 

UWAGA!!!
Dodatkowych informacji udziela koordynator p. Elżbieta Jóźwicka – nr tel. 81-827-

10-11 w godz. 9.00 – 12.30.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Zespołu Szkół w Kluczkowicach i 
Opolskiego Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

http://www.zskluczk.webd.pl/
http://www.zskluczk.webd.pl/


Karta zgłoszenia uczestnika  konkursu plastycznego
„Jan Paweł II – Nauczyciel świętości”

  
Osoba zgłaszająca ........................................................................
 (imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna)
Liczba uczniów biorących udział  w eliminacjach 
szkolnych....................................................................
Uczestnicy konkursu :

          1.   ..............................................................................
                                   (imiona i nazwisko ucznia, klasa)
          2. ................................................................................
                                    (imiona i nazwisko ucznia, klasa)
          3. ................................................................................     

       (imiona i nazwisko ucznia, klasa)

Nazwa i adres  szkoły: .......................................................................

        ..............................................................................................................


