
 

REGULAMIN 

 POWIATOWEGO KONKURSU PAPIESKIEGO 

NA STULECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

 

 

Myśl przewodnia konkursu: 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 

 lecz przez to, kim jest; 

nie przez to, co ma, lecz przez to,  

czym dzieli się z innymi.” 

                                                                                                        /Św. Jan Paweł II/ 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Medyni Głogowskiej. 

 

 

§ 2 

Honorowy patronat nad konkursem objęli:  

Pan Kazimierz Gołojuch, Poseł na Sejm RP 

Pan Edward Dobrzański, Wójt Gminy Czarna 

Ks. Jan Krzywiński, Proboszcz Parafii pw. NNMP w Medyni Głogowskiej 

 

 

 



§ 3 

Cele konkursu:  

• upamiętnienie postaci św. Jana Pawła II,  

• pogłębienie wiedzy na temat życia i pontyfikatu św. Jana Pawła II,  

• budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej,  

• nauka wyrażania siebie poprzez pracę twórczą. 

 

§ 4 

Ostateczny termin nadsyłania prac konkursowych - 30 kwietnia 2020r. 

 

Rozdział II 

Przebieg konkursu i zasady oceniania prac 

 

§ 5 

1. Organizatorzy konkursu przewidują następujące kategorie wiekowe: 

- klasy I-III szkoły podstawowej, 

- klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

- klasy VII-VIII szkoły podstawowej. 

2. Uczestnicy przygotowują na konkurs prace literackie odnoszące się do cytatu. 

 

3. Kryteria oceny prac:  

• ocena formalna pracy literackiej: format pracy – A4, maksymalnie 2 strony, praca 

napisana na komputerze, czcionka Times New Roman 14, forma pracy – do wyboru: 

opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, esej, rozprawka; 

• ocena merytoryczna: 

− zgodność z tematyką, 

− samodzielność, 

−  pomysłowość, 

−  kreatywność. 

 

 



4. Prace przekazane na konkurs muszą być dziełami własnymi, wcześniej  

    nieopublikowanymi.       

5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę, z jednej szkoły można przesłać  

    maksymalnie 3 prace literackie. 

6. Na konkurs nie można przesyłać prac zbiorowych. 

7. Prace, które nie będą spełniały ww. wymogów, nie zostaną zakwalifikowane do  

    konkursu. 

8. Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika i jego   

    rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych związanych  

   z ogłoszeniem nazwisk laureatów  na stronie internetowej szkoły. 

§ 6 

Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 7 

Prace należy przesłać e-mailem na adres: sekretariat@zsmedgl.pl 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 kwietnia 2020 r. 

Na pracy powinna się znaleźć metryczka pracy: imię i nazwisko autora pracy, klasa, tytuł 

pracy, nazwa, adres pocztowy, e-mail i telefon do szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.  

 

Rozdział III 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8 

1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. 

3. Konkurs znajduje się w Wykazie konkursów wpisywanych na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej. 

4. Placówki, z których pochodzić będą prace literackie nagrodzonych uczniów, zostaną 

poinformowane o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo. 

5. Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.  

6. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www. zsmedgl.pl. 

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 


