
Z okazji 100-nej rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II 

zapraszam wszystkich uczniów z klas IV i V do udziału 

w diecezjalnym konkursie plastycznym. 

 

Temat konkursu: 

„Święty Papież – patron mojej rodziny” 

 

 
 

Regulamin konkursu diecezjalnego 

Organizatorzy: 

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej 

Cele konkursu: 

 zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w różne formy pracy pozalekcyjnej; 

 korelacje między-przedmiotowa (plastyka, język polski, historia); 

 zaangażowanie uczniów szkół podstawowych w przeżywanie na terenie całej Polski 

obchodów 100-nej rocznicy Bitwy Warszawskiej; 

 rozwijanie kreatywnego myślenia, wrażliwości estetycznej oraz talentów plastycznych; 

 zaznajomienie dzieci z historią Bitwy Warszawskiej oraz postacią Świętego Jana Pawła II; 

 kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych; 

 uwrażliwienie dzieci na potrzebę i wartość modlitwy wstawienniczej w rodzinach                               

i za rodziny; 

 aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich 

dokonań; 

 promocja zdolnych dzieci i młodzieży; 

 promocja szkół i placówek edukacji pozaszkolnej. 

 

Adresaci: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-V terenu Diecezji 

Warszawsko – Praskiej uczęszczających na lekcje religii. 

 

Warunki uczestnictwa 

 Zadaniem jest narysowanie komiksu inspirowanego słowami wielkiego świętego 

skierowanymi do dzieci. 

 

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej 

rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele 

innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy 

się razem wiele modlić, ażeby ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała 



się coraz bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju”.   

 Św. Jan Paweł II 

 

 Fabuła komiksu związana z postacią świętego Jana Pawła II może być oparta o różne 

zagadnienia, np. modlitwa, wspólnota domowego kościoła, rodzina ludzka, pokój na 

świecie, itp. 

 Prace należy wykonać samodzielnie, w dowolnej technice plastycznej płaskiej na formacie 

A-2 w orientacji poziomej lub pionowej(kredka, ołówek, farby, flamastry, markery, itp.) 

 Etap szkolny organizują nauczyciele religii we współpracy z Księdzem Proboszczem i 

Dyrektorem Szkoły. 

 Na odwrocie każdej pracy należy przykleić wypełnioną kartę zgłoszenia podaną poniżej. 

 Prace należy złożyć u p. Małgorzaty Cudny do dnia 16 marca 2020 r. 

 Ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi do 12 maja 2020 r. na stronie internetowej 

www.katecheza.floriańska3.pl 

 Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 22 maja 2020 r. w kaplicy kurialnej o godz. 11.00 (ul. 

Floriańska 3) 

 

UWAGA!!! 

 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Prawa autorskie przechodzą na 

organizatora.  

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne promowanie ich prac przez 

organizatora konkursu oraz podanie ich danych osobowych do publicznej 

wiadomości. 

 

 

Koordynator konkursu 

Małgorzata Cudny 

 

 

 



karta zgłoszenia 

(naklejamy na pracę) 

 

Uczeń 

 

Imię……………………………………………………… 

Nazwisko………………………………………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………… 

Klasa  

Szkoła-  telefon, adres  

 

Parafia – tytuł, 

miejscowość 

 

Tytuł pracy  

Nauczyciel religii- 

koordynator konkursu 

Imię i nazwisko MAŁGORZATA CUDNY 

Telefon kontaktowy 

Email 

 

Data..................................... 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do 

realizacji konkursu: „Święty Papież – patron mojej rodziny”, promocji, informacji i publikacji 

materiałów konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) 

 Oświadczam iż akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie konkursu. 

 

Miejscowość ........................................                                                          

 

................................................................................ 
Podpis Rodzica /opiekuna/ dziecka 


