
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łążku 

we współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łoniowie 

i Gminną Biblioteką Publiczną w Łoniowie 

pod patronatem Wójta Gminy Łoniów  

 

ogłasza 

 

VI  Gminny Konkurs Papieski pod hasłem: 

 

„Jan Paweł II – był, jest i będzie...” 
 

 

Uczestnicy: Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu Gminy Łoniów 

 

Cele konkursu:  
- Przybliżenie sylwetki największego Polaka w dziejach naszego narodu oraz ukazanie 

młodemu pokoleniu wartości związanych z życiem i nauką bł. Ojca Świętego Jana Pawła II. 

- Zachęcanie do pogłębiania wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. 

- Rozwijanie zdolności artystycznych uczniów. 

 

Kategorie konkursu: 

Konkurs plastyczny (dla klas 0-III) 

Konkurs Piosenki Papieskiej (dla klas IV – VI) 

Konkurs plastyczny (dla gimnazjum) 

 

 

OGÓLNE ZASADY KONKURSU: 

 

1. Prace konkursowe – plastyczne  należy dostarczyć do Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Łążku do dnia 6 maja  2013 r. 

2. Prosimy o dostarczenie  najlepszych prac  plastycznych z każdej szkoły (przedszkola). 

3. Dostarczone prace będą oceniane przez komisję konkursową, w skład której wejdą 

organizatorzy  konkursu. 

4.Karty zgłoszeniowe uczestników konkursu Piosenki Papieskiej należy przesłać na adres 

szkoły do 28 kwietnia 2013 roku. 

5. Zwycięzcy otrzymają nagrody, a ich prace ukażą się na stronach internetowych:  

www.psplazek.republika.pl www.gok.loniow.pl  www.loniow.pl 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac. 

6.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych 

osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie. 

7.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem zasad konkursu. 

8. Wręczenie nagród i prezentacja zwycięskich prac nastąpi w PSP im. Jana Pawła II w Łążku 
17 maja 2013r. (piątek) 

http://www.psplazek.republika.pl/
http://www.psplazek.republika.pl/
http://www.gok.loniow.pl/
http://www.loniow.pl/


 

I. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  

„Laurka dla Papieża Jana Pawła II” 

 
1.Cele konkursu: 

- Przybliżanie osoby Jana Pawła II,  jako człowieka miłującego Boga i 

bliźniego. 

- Kształtowanie i wychowanie dzieci w duchu wartości głoszonych przez 

  Papieża – Polaka. 

- Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci. 
 

2. Uczestnicy: 

    Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas „0 - III”  z terenu Gminy Łoniów. 

 

3. Organizacja konkursu: 

- Format i technika prac dowolna. 

- Każda praca powinna być opisana: imieniem, nazwiskiem, grupą, nazwą 

przedszkola/szkoły uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. 

- Szkoły/przedszkola powinny dostarczyć prace plastyczne do PSP im. Jana 

Pawła II w Łążku do dnia 6 maja  2013r.  

- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród 17 maja 2013r. (piątek). 

 

4. Kryteria oceniania: 

- Zgodność pracy z tematem. 

- Samodzielność wykonania pracy. 

- Wartość artystyczna. 

- Estetyka. 

 

 

5. Nagrody: 

- Zwycięzcy otrzymają nagrody. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

„Dziękujemy Ci, Ojcze Święty Janie Pawle II.” 

 

1.Cele konkursu: 

- Przybliżenie osoby bł. Jana Pawła II, jako człowieka miłującego Boga i 

bliźniego. 

- Złożenie hołdu Papieżowi – Polakowi. 

- Kształtowanie i wychowanie młodzieży w duchu wartości głoszonych przez 

  Papieża – Polaka. 

- Rozwijanie zdolności plastycznych uczniów. 

 

2.Uczestnicy: 

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum. 

 

3. Organizacja konkursu: 

- Format i technika prac dowolna. 

- Każda praca powinna być opisana: imieniem, nazwiskiem, klasą, nazwą szkoły 

uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna. 

- Szkoły powinny dostarczyć prace plastyczne do PSP im. Jana Pawła II            

w Łążku do dnia 6 maja 2013r.  

- Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród 17 maja 2013r. (piątek). 

 

4. Kryteria oceniania: 

- Zgodność pracy z tematem. 

- Samodzielność wykonania pracy. 

- Pomysłowość i oryginalność pracy. 

 

 

5. Nagrody: 

- Zwycięzcy otrzymają nagrody. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

III. REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI 

PAPIESKIEJ 
 
 

 

1. Cele konkursu: 

 

- Wzbudzanie zainteresowania postacią bł. Jana Pawła II i jego nauką. 

- Popularyzacja piosenek papieskich – ich walorów artystycznych i 

wychowawczych. 

-Złożenie hołdu Papieżowi – Polakowi. 

- Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów. 
 

2. Uczestnicy: 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VI. 
 

3. Organizacja konkursu: 
- W konkursie może wziąć udział jeden solista i jeden zespół z każdej szkoły. 

- Wykonawcy prezentują dwa utwory( jeden koniecznie o tematyce związanej z 

osobą Jana Pawła II). 

- Zespoły wokalno – instrumentalne mogą używać instrumentów dostarczonych 

we własnym zakresie. 
- Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofony, odtwarzacz 
CD, mp3. 
-  Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenia nagród 17 maja 2013r. (piątek). 
 

4. Kryteria oceniania: 
- Poziom wykonania(intonacja, poczucie rytmu, emisja głosu, artykulacja, 
dynamika). 
- Ogólne wrażenie artystyczne. 
- Dobór repertuaru. 

 

5. Karty zgłoszeniowe prosimy dostarczyć lub przesłać drogą mailową   
 w wyznaczonym terminie. 
 

6. Nagrody: 
- Zwycięzcy otrzymają nagrody. 


