
 
 
 
 
 

„Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, 

którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są 

najdalej” (Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.) 

 

 

 

„JAN PAWEŁ II - PODRÓŻE” 
 

KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 30-LECIA  

NADANIA IMIENIA JANA PAWŁA II   

SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLESZYCACH 

 

 

REGULAMIN KONKURSU  
 

§ 1  
Organizator:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach 

 

§ 2  
Cele konkursu  

1. Uczczenie poprzez uczestnictwo w konkursie wydarzenia jakim jest nadanie imienia 

Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Oleszycach.  
2. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II.  
3. Przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, syna 

polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju.  
4. Przedstawienie nauczania Jana Pawła II, jego pielgrzymowania do Polski i do 

innych krajów, nie tylko katolickich.  
5. Przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata.  
6. Budowanie więzi łączącej wszystkich Polaków.  
7. Stwarzanie okazji dla twórczości plastycznej upamiętniającej ważne chwile dla 

wszystkich Polaków.  
8. Rozwijanie inwencji twórczej oraz kreatywności, kształtowanie wrażliwości 

artystycznej i estetycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.   
9. Pielęgnowanie pamięci o Ojcu Św. w naszych rodzinach. 

 
§ 3  

Zasady uczestnictwa  
1. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I – III.  
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie  

z pielgrzymowaniem i podróżowaniem Ojca św. Jana Pawła II.  

3. Oczekujemy na prace konkursowe płaskie wykonane w technikach: rysunek, 

malarstwo, kolaż, pastel, grafika, z wyjątkiem technik zawierających elementy sypkie 

spożywcze.  



 

4. Forma pracy A3.   
5. Zgłoszona praca musi zawierać dane osobowe: imię i nazwisko, wiek oraz klasę.   
6. Oryginały prac przyjmowane będą w terminie do 24 maja 2021 r.  

7. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Ponadto wszystkie prace będą umieszczone 

na wystawie w dniu 31 maja bieżącego roku.  

8. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez panią dyrektor naszej 

szkoły. 

 

§ 5  
Nagrody  

1. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną uhonorowani dyplomem udziału.  
2. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. 


