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„Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje 

Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś 

słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, 

od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś 

porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić...!” 

Ja n  Pa w eł  I I  
 
 
 
 
 
 

J a n  P a w e ł  I I ,  m a l .  Z .  K o t y ł ł o  

 

 

Regulamin wewnątrzszkolnego zdalnego konkursu pod hasłem: 

pod honorowym patronatem  

Proboszcza Parafii Świętej Trójcy w Wólce – ks. Mirosława Zająca 

Dyrektora Szkoły – Henryki Olszak 

 

I. Cele konkursu: 

1. Przybliżenie postaci Jana Pawła II w .  

2. Zachęta do pogłębiania wiedzy w nauczaniu zdalnym.

3. Kształtowanie umiejętności rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

 

II. Założenia konkursu: 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa 

Piłsudskiego w Lublinie. 

2. Konkurs odbywa się w sposób zdalny, z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, 

nawet jeśli po 29 listopada 2020 r. nastąpi powrót do nauki stacjonarnej w szkołach. 

3. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-3 i klasy 4-8. 

4. Uczniowie zdobywają wiedzę o Janie Pawle II przez uczestniczenie w poświęconych 

lekcjach religii oraz we własnym zakresie. Polecamy filmy o Janie Pawle II:  

• Dla najmłodszych: https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A 

• Dla nieco starszych: https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o 

• Dla uczniów powyżej lat 12 https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&t=711s  

5. Terminy:  

a. 30 listopada 2020 – termin zgłoszeń dla klas 4-8; 

b. 4 grudnia 2020 godz. 9.00 – etap I dla klas 7-8;  

c. 4 grudnia 2020 godz. 15.00 – etap I dla klas 4-6; 

d. 15 grudnia 2020 – koniec etapu II dla klas 4-8;  

e. 15 grudnia 2020 – termin składania prac dla klas 1-3; 

f. 20 grudnia 2020 – rozstrzygnięcie konkursu; 

g. po 1 stycznia 2021 – wręczenie dyplomów i nagród. 

6. Każdy uczeń może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 

7. Prace konkursowe powinny być przygotowane osobiście, samodzielnie i z poszanowaniem 

praw autorskich osób trzecich. 

8. Prace będą oceniane pod kątem: treści, estetyki i poprawności wykonania, stopnia trudności  

i wykorzystania wiedzy o Janie Pawle II w praktyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o
https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s&t=711s
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III. Przebieg konkursu: 

1. Klasy 1-3. Uczniowie przygotowują pracę plastyczną na temat „Miłość Jana Pawła II”. 

Technika i format dowolny. Zdjęcia wykonanych prac należy nadesłać do nauczyciela religii 

Magdaleny Koper za pośrednictwem platformy M. Teams do 15 grudnia 2020 r. wraz ze 

zdjęciem (skanem) uzupełnionej zgody rodzica (opiekuna) na udział dziecka w konkursie – 

Załącznik nr 1. 

2. Klasy 4-8. Uczniowie do 30 listopada 2020 r. zgłaszają chęć udziału w konkursie wysyłając 

swoim nauczycielom religii zdjęcie lub skan zgody rodzica (opiekuna) – Załącznik nr 1. W 

etapie I konkursu (4 grudnia 2020 r.) wypełniają na M. Teams test wiedzy o Janie Pawle II. 

Najlepsze 3 osoby z każdej klasy przechodzą do II etapu. Do dnia 15 grudnia 2020 r. osoby te 

przygotowują prezentację multimedialną (10-20 slajdów) lub wypracowanie pt. „Miłość Jana 

Pawła II” (1-2 strona A4). Pracę w wersji elektronicznej przesyłają do dnia 15 grudnia 2020 r. 

do nauczyciela religii za pośrednictwem platformy M. Teams. 

3. Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs i ogłosi wyniki do dnia 20 grudnia 2020 r.  

4. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po 1 stycznia 2021 r., po zmniejszeniu obostrzeń 

epidemicznych. Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Szkoły. 

 

 

Organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ……………………………………… , ucznia 

klasy ………….. w szkolnym zdalnym konkursie „Miłość Jana Pawła II” oraz 

przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. 

Udzielam zgody na publikację podpisanej pracy konkursowej dziecka na stronie 

internetowej Szkoły. Oświadczam, że praca konkursowa wykonana przez dziecko jest 

(będzie) przygotowana samodzielnie i z poszanowaniem praw autorskich osób trzecich. 

 

………………………….     ………………………………… 

(data i miejsce)       (podpis rodzica) 


