
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II I WIELKIE TEMATY 

WOJEWÓDZKI KONKURS 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

EDYCJA 2019 

„WSTAŃCIE, CHODŹMY!” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. W 

konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych z terenu województwa 

pomorskiego. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

               – etap szkolny – w szkołach macierzystych, 

– etap wojewódzki – finał w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni. 

3. Konkurs rozgrywany jest w następujących kategoriach: 

I.Recytacja – w ramach konkursu recytatorskiego pt.: „Wstańcie, chodźmy!” uczestnik 

przedstawia jeden utwór literacki, wybrany ze zbioru zamieszczonego na stronie: 

www.katolik.info.pl. Komisja Konkursowa, oceniając prezentację, weźmie pod uwagę 

następujące kryteria: wybór tekstu literackiego dostosowanego do możliwości 

uczestnika, interpretację utworu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

II.Literatura – uczestnik przesyła własny utwór literacki – wiersz, podejmujący temat: 

„Wstańcie, chodźmy”. Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod uwagę 

następujące kryteria: oryginalność ujęcia tematu, zawartość treściową utworu, styl i 

język wypowiedzi, zapis (poprawność ortograficzna i interpunkcyjna). 

III.Plastyka – uczestnik przesyła pracę własną nawiązującą do tematu: „Wstańcie, 

chodźmy!” (technika dowolna). Komisja Konkursowa, oceniając pracę, weźmie pod 

uwagę następujące kryteria: oryginalność ujęcia tematu i zastosowane środki wyrazu 

artystycznego. 

4. Do etapu wojewódzkiego konkursu należy wyłonić po trzech finalistów z poszczególnych 

kategorii na każdym etapie edukacyjnym (I-III, IV-VIII). Uczestnik konkursu może wziąć udział w 

jednej, dwóch lub trzech kategoriach. 

5. Protokół przebiegu eliminacji szkolnych i karty uczestników zakwalifikowanych do finału 

we wszystkich kategoriach, zgodę RODO oraz prace konkursowe (w kategorii II – Literatura i 

kategorii III – Plastyka) należy  przesłać na adres Organizatora w nieprzekraczalnym terminie  

do dnia 4 października 2019 roku, z dopiskiem: „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy”. 

Prace z kategorii Literatura i Plastyka, powinny zawierać dane uczestnika konkursu: imię i 

nazwisko ucznia, nazwę i pieczątkę szkoły, nazwisko opiekuna, który przygotował ucznia 

do konkursu oraz telefon kontaktowy. 

6. Prezentacja utworu literackiego w kategorii I – Recytacja przed Komisją Konkursową odbędzie 

się w dniu finału 22 października 2019 roku o godzinie 12.00. 



7. Finał Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Wstańcie, chodźmy!” i 

wręczenie nagród we wszystkich kategoriach odbędzie się w Zespole Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Gdyni dnia 22 października 2019 roku o godzinie 14.00. 

8. Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt do siedziby Organizatora (Zespół Szkół Katolickich im. 

św. Jana Pawła II, Plac św. Andrzeja 2, 81-168 Gdynia). 

9. Prace konkursowe oceni Komisja powołana przez Organizatora. Prace konkursowe przechodzą 

na własność Organizatora konkursu. 

10. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody, a wszyscy uczestnicy - pamiątkowe dyplomy. 

11. Laureaci Konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do Zespołu Szkół Katolickich 

im. św. Jana Pawła II w Gdyni: 

• za zajęcie pierwszego miejsca – 5 pkt. , 

• za zajęcie drugiego miejsca – 3 pkt. , 

• za zajęcie trzeciego miejsca – 2 pkt. , 

• za otrzymanie wyróżnienia – 1 pkt. 

12. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator Konkursu. 

13. Dodatkowe informacje uzyskać można pocztą elektroniczną pod adresem 

konkursJP2@katolik.info.pl lub telefonicznie pod numerem 58 665 42 80. 


